
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc  

 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ШЕСТА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария публикува своята 
Шеста покана за предложения за безвъзмездно финансиране. За подаване на 
предложения до Глобалния фонд следва да се използва настоящия формуляр за 
предложение. Моля, прочетете внимателно придружаващите "Указания за 
изготвяне на предложения" преди да попълните формуляр а за 
предложението. 
 
 
 
 

График Шести тур 
 
Краен срок за подаване на предложения: 3 август 2006  
Разглеждане от Съвета на препоръчаните предложения: 31 октомври - 3 ноември 
2006 
 
 
 
 

Налични ресурси: Шести тур 
 
Към датата на Шестата покана за предложения, финансиране наличната сума за 
финансиране на предложенията по тази покана се изчислява в размер от 0 до$ 565 
милиона щ.д., в зависимост предимно на сумата и времевите рамки на новото 
финансиране, постъпващо в Глобалния фонд. Прогнозните суми ще бъдат 
актуализирани в страницата в Интернет на Глобалния фонд. 
 
 
 
 
 
Женева, 5 май 2006  
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Разпечатано на 5/19/2008  12:48:27 PM 
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КАНДИДАТИТЕ 
 

А. Таблица за цели и показатели (Да се попълни като отделна таблица за всеки 
компонент) 

 
B. Предварителни доставки Списък на лекарства и здравни продукти 

 
 

Списък на всички приложения, които трябва да се прикачат към Формуляра за 
предложение можете да намерите в края на раздели 3 и 5 от Формуляра за 
предложение 
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Мониторинг и оценка:  Комплект инструменти за мониторинг и оценка, 

Второ издание, Януари 2006 г. 
(Комплект документи за мониторинг и оценка на 
ГФ (M&E Toolkit) 

 
Управление на доставките: "Насоки за създаване на план за управление на 

доставките" на Глобалния фонд” (PSM Guide) 
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1. Преди да започнете - Проверете дали разполагате с всички документи, 

придружаващи този формуляр: 
• Указания за изготвяне на предложения (Шеста покана за предложения) 
• Пълно копие на този Формуляр за предложение 
• Приложенията към този Формуляр за предложение. 

 
2. Моля, прочетете внимателно придружаващите "Указания за изготвяне на 

предложения" преди да попълните формуляра за предложението. 
 
3. За подробна информация относно използването на електронната версия на 

формуляра за предложение, моля направете справка с Приложение 4 към "Указания за 
изготвяне на предложения". 

 
4. В този формуляр за предложение има допълнителни указания за попълване на 

конкретните раздели в самия формуляр, отпечатани в син наклонен шрифт. Където е 
нужно, са дадени и указания за приблизителната дължина на отговора, който трябва 
да се даде. Моля, постарайте се да спазвате тези указания. 

 
5. За да избегнете двойната работа, препоръчваме ви максимално да използвате 

съществуваща информация (напр. програмни документи, писани за други 
донори/финансиращи агенции). 

 
6. Попълнете контролния списък в края на раздели 3 и 5 от формуляра за 

предложение, за да сте сигурни, че изпращате изцяло попълнено предложение. 
 
7. Прикачете всички изискани документи навсякъде във формуляр за предложение, 

където е нужно. 
 
8. Правете справки в нашата рубрика “Въпроси и отговори”: 

http://www.theglobalfund.org/en/apply/call6/  
 
 
Всяка предоставена на Глобалния фонд информация може да се публикува. 
 
 

 
 
КАКВИ СА РАЗЛИКИТЕ В СРАВНЕНИЕ С 5-ТИ ТУР? 
 
 
Основната разлика с формуляра за предложение за 5-ти тур е че "Укрепване на 
системите на здравеопазване" вече не е отделен компонент. Важно е да се изясни, че 
кандидатстващите могат да кандидатстват за финансиране за укрепване на системите на 
здравеопазване, като включат такива дейности в отделните компоненти за борба със 
заболяването. 
 
 
В почти всяко друго отношение формулярът за предложение за шести тур е подобен на 
този за 5-ти тур, като промените са въведени предимно с цел по-голяма яснота и 
нагледност. 
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Използвани съкращения 

 
КУБ Киселинно-устойчиви бактерии 

СПИН Синдром на придобитата имунна недостатъчност 

АРВ  Антиретровирусен 

БЛС Български лекарски съюз 

БДББ Българско дружество по белодробни болести 

ГО Граждански организации 

НКК България Национален координационен комитет за борба срещу СПИН и ТБ 

МБАЛ с ПФО Областна многопрофилна болница за активно лечение с пневмо-
фтизиатрично отделение 

DOT Директно наблюдавано лечение 

DOTS Кратък курс на лечение на туберкулозата под непосредствен 
контрол 

АБ Антибиограма 

ВОК Външна оценка на качеството (на лабораторната диагностика) 

ГФ Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария  

ВААРТ Високоактивна антиретровирусна терапия  

ХИВ Вирус на човешка имунна недостатъчност  

ИВН Интравенозен наркоман 

ЛТИ Латентна туберкулозна инфекция 

МО Мониторинг и оценка 

ЦХР  Цели на хилядолетието за развитие 

MDR Множествена резистентност 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МБАЛ с ПФО Общинска многопрофилна болница за активно лечение с пневмо-
фтизиатрично отделение  

МП Министерство на правосъдието 

МПП Метадонова поддържаща програма  

ММК Мобилен медицински кабинет 

НЦЗИ Националния център за здравна информация 

НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести  

НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести 

НПО Неправителствена организация  

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НТП Национална програма за борба с туберкулоза та 
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ХЖХС  Хора, живеещи с ХИВ/СПИН 

СУП Структура за управление на програмата 

РЦЗ Районен център по здравеопазване 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве  

ОДПФЗС Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар 

ОДПФЗ Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без 
стационар 

ОПУ Област за предоставяне на услуги 

ШАРС Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество  

СБАЛББ Специализирана болница за активно лечение на белодробни 
болести  

СБАЛББ Специализирана болница за активно лечение на белодробни 
болести  

СБАЛЛС  Специализирана болница за активно лечение на лица, лишени от 
свобода 

СБДПЛББ Специализирана болница за долекуване и продължително лечение 
на белодробни болести 

ППБ Полово предавана болест  

ТБ Туберкулоза 

ДКИ Доброволно консултиране и изследване 

СЗО Световна здравна организация 

 

1.1 Обща информация на предложението 

Наименование на 
кандидата 

Национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза 

Държава/държави България 

 

Тип кандидат 

Отбележете с отметка съответното поле по-долу, за да посочите типа кандидат. За повече 
информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 1.1 и 3А. 

 Национален координационен механизъм  

 Под-национален координационен механизъм  

 Регионален координационен механизъм (включително малки островни държави) 

 Регионална организация 

 Не-национален координационен механизъм  
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Компонент(и) и заглавие/заглавия на предложението 

Отбележете с отметка съответното поле или полета по-долу, за да посочите компонентите, включени 
в предложението. Упоменете и заглавието за всеки компонент от предложението. За повече информация 
направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 1.1. 

Компонент Заглавие 

 ХИВ/СПИН
1
       

 Туберкулоза
1
 Подобряване на контрола на туберкулозата в България 

 Малария       

 

Валута, в която се подава Предложението 

Отбележете с отметка съответното поле. Моля, обърнете внимание, че всички суми в предложението 
трябва да са деноминирани единствено в избраната валута.  

 US$ 

 Euro 

 

1.2 Резюме на общото финансиране за компонента 

Изискваните средства за всеки компонент (т.е. ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария) в таблица 1.2 
по-долу трябва да са равни на общите суми от бюджета за съответния компонент в таблица 5.1. 

 
Таблица 1.2 – Резюме на общото финансиране  

Общо изисквани средства (Euro / US$) 
Компонент 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо 

ХИВ/СПИН  0  0  0  0  0  0 

Туберкулоза 3,809,418 3,239,419 3,075,947 2,700,497 2,661,407 15,486,688 

Малария  0  0  0  0  0  0 

Общо  0  0  0  0  0  0 

 

                                                      

1
  В държави, където ХИВ/СПИН стои зад разпространяването на туберкулозната епидемия, компонентите за туберкулозата 
трябва да включват съвместни дейности срещу туберкулоза/ХИВ. За различни състояния на епидемията се препоръчват 
различни дейности срещу туберкулоза и ХИВ/СПИН; за допълнителна информация вижте ‘Междинна политика на СЗО за 
съвместни дейности туберкулоза/ХИВ’ на адрес http://www.who.int/tb/publications/tbhiv_interim_policy/en/. 



1 Кратко представяне на Предложението 
 

BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 5 

1.3 Предишни помощи от Глобалния фонд 

 
Таблица 1.3 – Предишни помощи от Глобалния фонд 

Предишни помощи 
Компонент 

Тур Сума* (Euro / US$) 

ХИВ/СПИН 2 US$ 15,711,882  

Туберкулоза             

Малария             

HSS/Други             

 
* Дайте обща сума за всички предишни помощи, включително одобрени, но още неподписани суми. Тези 

суми трябва да включват Фаза 2, ако тя е одобрена/подписана. За повече информация направете справка 
с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 1.3. 
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Единствено предложения, които отговарят на определените от Глобалния фонд 
критерии, ще бъдат разглеждани от Групата за техническа оценка. 
 
Изпълнението на изискванията е многоетапен процес, който зависи от нивото на доходи в държавата (или 
държавите), които кандидатстват за финансиране и в някои случаи от бремето на заболеваемост 
 
Прочетете внимателно този раздел и правете справки с "Указания за изготвяне на предложения", раздел 2, 
за допълнителни насоки за кандидатстващите. 

2.1 Изпълнение на техническите изисквания 

2.1.1 Ниво на доходи в държавата 
 

Отбележете с отметка съответното поле в таблицата по-долу. За предложения от повече от 

една държава, попълнете поотделно информацията за всяка държава (вж. "Указания за предложения", 
Раздел 2.1). 

 

Държава/държави България 

 

 С ниски доходи � Попълнете само раздел 2.2  

 
С ниско-средни 
доходи 

� Попълнете раздели 2.1.2, 2.1.3 и 2.2 

 
С високо-средни 
доходи  

� Попълнете раздели 2.1.2, 1.2.3, 2.1.4 и 2.2 

 

2.1.2 Собствено финансиране и по-голяма зависимост от вътрешни ресурси 

Въведете информация за собственото финансиране в таблица 2.1.2 по-долу ако държавата(ите) се 
класифицира като "с ниско-средни доходи" или "с високо-средни доходи".  
 
Не-НКК кандидатите не трябва да изпълняват изискването за собствено финансиране. 
 
Таблицата трябва да се попълни за всеки компонент включен в това предложение. За определения и 
подробна информация за изискванията за собствено финансиране вж. "Указания за изготвяне на 
предложения", Раздел 2.1.2.  
 
Важна забележка: Полето "Общо изискани от Глобалния фонд” в таблица 2.1.2 по-долу трябва да 
отговаря на искането в раздел 5 и таблица 5.1 за всеки съответен компонент.  

 
Таблица 2.1.2 – Собствено финансиране 
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Таблица 2.1.2 – Собствено финансиране (продължение)  

(евро / щ.д.) 

Компонент 
Източници на 
финансиране 

Година 1 Година 2 
Година 3 
разчети 

Година 4 
разчети 

Година 5 
разчети 

Общо изискани от 
Глобалния фонд (A) 
[от Таблица 5.1] 

3,809,418 3,239,419 3,075,947 2,700,497 2,661,407 

Собствено 
финансиране (B) 
[свързано с 
програмата за 
контрол на 
заболяването] 

4,133,795 4,257,911 4,663,845 4,900,096 5,145,101 Туберкулоза 

Собствено 
финансиране като 
процент от общото 
финансиране:  
[B/(A+B)] x 100 = % 

52% 57% 60% 64% 66% 

 
Таблица 2.1.2 – Собствено финансиране (продължение)  

(евро / щ.д.) 

Компонент 
Източници на 
финансиране 

Година 1 Година 2 
Година 3 
разчет 

Година 4 
разчет 

Година 5 
разчет 

Общо изискани от 
Глобалния фонд (A) 
[от Таблица 5.1] 

                              

Собствено 
финансиране (B) 
[свързано с 
програмата за 
контрол на 
заболяването] 

                              Малария 

Собствено 
финансиране като 
процент от общото 
финансиране:  
[B/(A+B)] x 100 = % 
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 Специално внимание за бедни или уязвимите популации 

Всички предложения от държави с ниско-средни доходи и високо-средни доходи трябва да 
демонстрират специално внимание за бедни или уязвими групи от населението. Предложенията 
могат да съдържат специални мерки и за двете групи популации, но трябва да съдържат мерки за 
поне едната от двете групи. Попълнете този раздел за всеки компонент. 

 

Опишете към кои бедни и/или уязвими групи от населението е насочено предложението; 
защо и как са определени тези групи; как са участвали в разработването и планирането на 
предложението; и как ще участват в реализацията на предложението 
(Максимум половин страница за всеки компонент). 

 

При разработване на проекта на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

Република България 2007-2011 г., както и в съответствие с Целите за развитие на хилядолетието, бяха 

определени уязвимите групи по отношение на туберкулоза, с които трябва да се работи както следва: 

- Хора, живеещи с туберкулоза; 

- лица, лишени от свобода; 

- ромска общност; 

- интравенозни наркомани и лица, зависими към алкохола  

- бежанци и търсещи убежище; 

- деца на улицата; 

- хора, живеещи с ХИВ/СПИН 

 

Лица, лишени от свобода 

 

През последните години във връзка с направените законодателни промени в Наказателния кодекс и 

криминализиране на притежанието на еднократна доза наркотично вещество, в България се наблюдава 

тенденция към трайно увеличаване на броя на затворническата популация и пренаселеност на затворите. 

По данни от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, броят 

на затворниците през 2003 г. е бил 9 888, а през 2005 г. – 11 289 души. По-голямата част от 

затворниците са представители на уязвимите групи по отношение на разпространението на 

туберкулозата и са били изложени на повишен здравен риск преди влизането им в местата за лишаване 

от свобода. Лошите санитарно-хигиенно битови условия в затворите и остарелият сграден фонд 

увеличават риска за разпространение на заразните заболявания и в частност на туберкулозата. 

 

Ромска общност 

 

Според редица източници оцененият размер на ромската общност в България възлиза на около 800 000 

души или 10% от населението (въпреки че някои от тях се считат за турци или българи, те живеят в 

едни и същи общности и имат едни и същи културни норми и проблеми). По-голямата част от ромските 

общности в България живеят в бедност – 84% от българските роми живеят под линията на бедността 

(Световна банка, 2000 г.) При лицата от ромски произход бедността е 11 пъти по-висока, в сравнение с 

тази при лицата от българската етническа общност.Нивото на безработица сред ромите е между 70% и 

90%, а онези, които са наети, извършват “черната работа” като събиране на отпадъци, мръсна работа, 

временна работа или традиционни занимания като музиканти и други.  По-малко от половината от 

ромските деца между 6 и 14 години посещават училище (Световна банка, 2000 г.). Голямата част от 

ромското население живее в много бедни квартали с неизградена инфраструктура, липса на 

водоснабдяване и канализация в домовете. Жилищните условия се характеризират с крайна бедност, 

понякога до 10 човека живеят в една стая.  

Наличната информация показва, че ромските общности са най-уязвимите по отношение на здравните и 

социални проблеми в България. Средната продължителност на живот на ромите е с повече от 10 години 

по-ниска в сравнение със средната за страната. По данни на Факт Маркетинг (2004) 68 % от ромските 

домакинства са с хронично болен; 55 % посочват, че затрудненият достъп до лекари поради 

отдалеченост, представлява опасност за тяхното здраве, като жителите на селата много по-често 

определят отдалечеността на лекарската помощ като рисков фактор; 46 % от лицата от ромски произход 

не са здравно осигурени.  

Сред ромското население туберкулозата често върви паралелно с други хронични заболявания, което 

допълнително усложнява развитието на състоянието им. Според наскоро проведено бързо проучване в 

седемнайсет големи градове на България, ромските ТБ пациенти представляват 50% от всички ТБ 

случаи.  Екстраполирането на тези данни показва, че ТБ заболеваемостта сред това население е 200 – 
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250/100 000. Освен това, в много общности хората считат ТБ за най-сериозното заболяване. Те са 

убедени, че най-малко два пъти са се увеличили случаите, поради това че много хора с ТБ симптоми не 

посещават лекар.  Специалисти считат, че нивото на ТБ заболеваемост в някои ромски общности е 

много голяма – 400 случая на 100 000 човека.  

 

Интравенозни наркомани и лица, зависим към алкохола 

 

Злоупотребата с наркотични вещества в България набра скорост в края на 1980-те и началото на 1990-те 

години.  В резултат на това от една малка група през 1960-те години, броят на хероин-използващите 

рязко нарасна и от около 1 500 редовни хероин-потребители в края на 1990-те, понастоящем експертите 

оценяват броя на пристрастените от 20 000 до 30 000 души.  

 

Хероинът е наркотично вещество, което е особено опасно за общественото здраве, поради това че 95% 

от пациентите, дошли за лечение в Националния център по наркомании са пристрастени към хероин. В 

България хероинът е поема интравенозно от над 75% от наркоманите, които представляват група от 

относително млади хора (средната възраст в групата е 23,32 години, започнали на възраст 18,66 години).  

 

Проведените проучвания от второ поколение епидемиологичен надзор на ХИВ през 2005 г., показват, че 

63.3% от тях са заразени с хепатит C, 8% с хепатит В и 5.2% със сифилис.  

 

Въпреки че не се знае разпространението на ТБ сред българските инжектиращи се хероинови 

наркомани, от дълго време тази целева група се сочи като една от рисковите групи за развитието на ТБ. 

 

Въпреки че доскоро алкохолните проблеми бяха засенчени до голяма степен от новия и бързо 

разрастващ се проблем на наркоманиите, експертите в областта на наркоманиите считат, че 

алкохолизмът е много по-голям проблем, като броя на алкохолиците в страната е  300 – 400 000 хора. 

Резултатите от проучвания в училища в редица градове през изминалата година показват, че 10 – 20 000 

ученици на възраст под 18 години имат сериозни проблеми с консумирането на алкохол. Проучванията 

сред населението показват, че около 25% от мъжкото население в зряла възраст злоупотребява с алкохол 

в количества, които силно надвишават считаните за  медицински безопасни Всяка година 3 – 4 000 души 

се лекуват от проблеми с алкохола в специализирани психиатрични заведения.  

 

Като цяло това са относително възрастни хора – средна възраст 40 – 45 години, мъже и жени, които 

постъпват на лечение. Характерна черта за последните години е увеличения брой жени, постъпващи за 

лечение на проблеми с алкохола, като процентът достигна 17% (2003 г.). 

 

Отдавна се знае, че алкохолиците са една от рисковите групи за ТБ, което се потвърждава от данните, че 

една четвърт от ТБ заразеното население е посочило, че има проблеми с консумацията на алкохол. 

Въпреки че разпространението  на ТБ сред тази уязвима група не е установено, ние считаме, че си 

струва да се насочим към нея за предотвратяване на разпространението на ТБ в България.  

 

Най-големият проблем по отношение на стигмата, на който ще се обърне внимание с проекта е 

негативизмът към хората, пристрастени към алкохола и наркотиците. Това води до ниска степен на 

идентифициране на тези проблеми сред ТБ пациентите, което завършва с отпадане от лечение и 

пациентите не приключват лечението или не търсят лечение, когато имат “белодробни проблеми”, което 

улеснява разпространението на ТБ сред тези групи.  

 

Бежанци и търсещи убежище 

 

През 1993 г. Народното събрание на Р. България ратифицира Конвенцията на ООН за статута на 

бежанците и прилежащия към нея протокол от 1967г., с което страната поема задължението да 

предоставя закрила на лица се намират извън страните си и не могат да се възползват от закрилата на 

своите правителства поради страх от преследване по причини на тяхната раса, религия, политически 

убеждения, принадлежност към определена социална група или националност. Редът и условията за 

предоставяне на закрила на чужденци в България, както и техните права и задължения се уреждат със 

Закона за убежището и бежанците. Основният държавен орган, който извършва всички 

административни и правни мерки по предоставянето на закрила – статут на бежанец или 

хуманитарен статут, както и определя и осъществява държавната политика в областта на приемането 

и грижата за търсещите убежище, и интеграцията на бежанците е Държавната агенция за бежанците.  
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По данни на Държавната агенция за бежанците за периода 1993-2005 г., 15 626 чужденци са 

потърсили закрила в България и на общо 4 814 чужденци е бил предоставен статут на бежанец или 

хуманитарен статут. Бежанците, търсещи закрила в страната, произхождат основно от страни като 

Афганистан, Иран, Ирак, Сомалия, Армения и др. В последните години голяма част от търсещите и 

получили статут на бежанец и хуманитарен статут в България са млади мъже с ниска социална и 

здравна култура, което ги прави значително по-уязвими в това отношение спрямо населението в 

страната. В част от тези страни разпространението на различни инфекциозни заболявания, 

включително туберкулоза е значително по-високо отколкото в България поради социално битови и 

жизнени фактори като недохранване, неразвито здравеопазване и профилактика, липса на 

ваксинации и много други. Поради трудния процес на интеграция на бежанците в нашата страна 

поради недобро владеене на езика, ниска професионална квалификация, затруднен достъп до пазара 

на труда и други, след получаването на статут в България голяма част от тях продължават да живеят 

при лоши социално-битови условия, което способства по-нататъшното развитие и разпространение 

на туберкулозата сред бежанската общност. Още повече след приемането на България през 2007 

година като пълноправен член на Европейския Съюз се очаква рязко увеличаване на броя на 

търсещите и получаващи убежище съгласно наредбата „Дъблин”2, което от своя страна ще 

задълбочи проблема. 

 

В заключение бихме казали, че здравният аспект е един от най-важните в цялостната работа с 

бежанците в България, а в тази област борбата с лечение, профилактика и изкореняване на 

туберкулозата пък е един от най-важните компоненти на тази насока. 

 

 

Деца на улицата и безработни младежи 

 

Явлението улични деца, бездомни и безработни младежи в България се появи в края на 80-те и началото 

на 90-те години. То беше следствие от неблагоприятната икономическа ситуация в страната, която 

доведе до висока безработица и обедняване на значителна част от населението, както и сериозните 

проблеми в системата на социална защита. В София и другите големи градове в страната съществуват 

големи групи улични деца и бездомни млади хора. Няма данни за настоящия им брой в България. През 

периода 1999-2003 г. в Младежки център 16+ са регистрирани 170 младежи (момчета – 130, момичета – 

40) улични младежи. По данни, събрани от информационния център (NICOPOST) на Сдружението за 

деца и младежи (www.fdbfoundation.org) от ноември  2003 г. броят на уличните деца и бездомни 

младежи в приюти и специализирани центрове в България е 326 (момчета – 185, момичета – 141). Има 

значително нарастване в броя на случаите на туберкулоза сред целевата група в 16+ Центъра.  През 1999 

г. имаше един ТБ случай, а в края на 2003 г. имаше 20 случаи на ТБ заразени  - 4 от тях смъртоносно, а 5 

човека от служителите също бяха заразени.  

 

Хора, живеещи с ХИВ/СПИН 

За периода 1986 – 2005 година в България, броят на официално регистрираните случаи на инфектиране 

с ХИВ е 598, при 167 от които е поставена диагноза СПИН. По експертна оценка реалният брой на 

инфектираните с ХИВ е до пет пъти повече от официално регистрираните. Броят на новорегистрираните 

случаи с ХИВ нарасна от 15−20 в началото на 90-те години до 40-60 през последните години и достигна 

83 през 2005 г.  

 

Сред кумулативния брой регистрирани случаи на ХИВ инфекция към края на 2005 г. (като 

регистрацията започва от 1986 г.), за които е известен пътят на предаване, приблизително 90.5% са се 

инфектирали по сексуален път;  5.1% - чрез инжекционна употреба на наркотици, 3.6% - при преливане 

на кръв и кръвни продукти (последните случаи от тази група са регистрирани през 1996 г.) и  0.8% - са 

деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Трябва да се подчертае, че само през 2005 са регистрирани 13 

нови случая на заразени интравенозни наркомани, които представляват 41% от всички случаи на ИВН 

регистрирани през периода 1986-2005 г.  

 

Разпределението на данните по пол показва,че 67,3% от регистрираните случаи са мъже. Най-силно 

засегнатата е възрастова група между 20-39 години, които представляват 73% от всички регистрирани 

случаи.  

 

Най-голям брой случаи са регистрирани в четири големи града – столицата София (203), Варна (47), 

Бургас (76) и Пловдив (49), които съставляват 64% от всички случаи, регистрирани до края на 2005 г. 
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Коинфекцията TB/ХИВ е важен елемент от контрола на туберкулозата. Данните от 2005 г. за България 

показват, че при 29% от новорегистрираните случаи с ХИВ е установена туберкулозна инфекция. Няма 

данни за превалентността на ХИВ сред болните с ТБК. 

 

 

 Високо бреме на заболеваемост 

Предложенията от държави с високо-средни доходи трябва също да показват, че държавата, 
изправена пред много високо текущо бреме на заболеваемостта. Посочете подобна информация в 
раздела по-долу по отношение на всеки компонент. (Обърнете внимание, че ако кандидатстващата 
държава попада в класификацията на “малките островни държави”, което й осигурява изключение от 
изискваните критерии според класификацията на Световната банка/Международната асоциация за 
развити, това изискване не се прилага (Виж раздел C Приложение 1 към „Указания за изготвяне на 
предложения”). 

 

Потвърдете, че държавата (държавите) е (са) изправена (изправени) пред много високо 
текущо бреме на заболеваемост, подкрепено с данни от СЗО и UNAIDS. (Виж „Указания за 
предложения”, Раздел 2.1.4 за повече информация относно дефиницията за „високо бреме на 
заболеваемостта”.) 

 

 

 Функциониране на Координационния механизъм 

За да отговарят на условията за финансиране всички кандидати с изключение на не-НКК 

кандидатите и регионалните организации трябва да отговарят на минималните изисквания на 
Глобалния фонд за координационните механизми. 

 
За допълнителна информация относно тези изисквания виж: 

 
• Указания за изготвяне на предложения”, Раздел 2.2 и  

 
•  „Насоки за НКК”. 

 
 

Обърнете внимание, че вашите документи за кандидатстване трябва да съдържат 
документални доказателства за това, че кандидатът отговаря на тези минимални 
изисквания. Ще бъдете приканени да препотвърдите това в Контролния списък в края на 
раздел 3. 

 

2.2.1 Широк и изчерпателен членски състав 

Хора живеещи със и/или засегнати от заболяването 

Докажете членството на хора, живеещи със, и/или засегнати болестта).  
(Това може да стане, като се демонстрира съответния състав на членовете на 
координационния механизъм и подкрепата за него в таблица 3B1.2 и 3B.1.3 в раздел 3B на 
формуляра за предложение.)  

Хората, живеещи с ХИВ/СПИН и туберкулоза са представени в Националния координационен 

комитет по следния начин: 

-  двама представители на хората, живеещи с ХИВ/СПИН: един от тях бе номиниран през 2002г. и 

представлява НПО, работещи с хора, засегнати от болестта. Другият представя хората, и бе избран 

с вътрешно гласуване от неправителствените организации работещи с хора, засегнати от 

ХИВ/СПИН.  
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- един представител на хората, живеещи с туберкулоза, избран от общността на пациентите с 

туберкулоза (Виж раздел 3В.1.2, членове на НКК № 28 и № 29). 

b) Подбор на представителите от неправителствения сектор  

Представете доказателства за това как тези членове на Координационния механизъм (КМ) 
представляващи всеки от неправителствените сектори (т.е. академичен/образователен 
сектор, НПО и обществени организации, частен сектор, религиозни и верски 
организации, и много-/двустранни партньори за развитие в самата държава) са били 
избрани от собствения си сектор въз основа на документиран, прозрачен процес, 
проведен в рамките са собствения им сектор. 

(Представете процеса обобщено и за всеки сектор, прикачете като приложение документите, 
които показват прозрачните процеси за подбор на представител в КМ за сектора, както и 
протоколите или други документи, в които е официално отбелязан избора на текущия 
представител. Посочете съответния номер на приложението.) 

 

Съгласно Правилника за дейността на Националния координационен комитет за борба със СПИН и 

туберкулоза (НКК) има два типа членство: с право на глас и наблюдатели. Пълноправните членове 

се назначават или избират. Според  чл. 5 от Правилника на НКК (Виж Анекс 01), назначените 

членове на НКК участват по силата на служебното си положение, а избраните членове се избират от  

неправителствените организации, работещи с основните целеви групи на Програма “Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН” на квотен принцип с мандат от три години. 

 

Назначените членове от неправителствения сектор са: 

 

Академичен/Образователен сектор 
1. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести – медицински 

изследователски център (номиниран през 2002г. при създаването на НКК); 

2. Директорът на Националния център по наркомании – медицински център (номиниран през 2002г. 

при създаването на НКК). 

3. Председателят на Експертния съвет по превенция на ХИВ/СПИН/ППБ към Министерство на 

здравеопазването (номиниран през 2002г. при създаването на НКК) и Председателят на Експертния 

съвет по туберкулоза към Министерство на здравеопазването (номиниран през 2002г. ) 

4. Заместник-председателят на Експертния съвет по превенция на ХИВ/СПИН/ППБ към 

Министерство на здравеопазването и заместник-председателят на Експертния съвет по туберкулоза 

към Министерство на здравеопазването (номинирани през 2002г. ) 

 

Неправителствени организации: 

 

5. Представител на Български червен кръст – най-голямата неправителствена организация в 

България (номиниран през 2004г.); 

6. Председателят на Коалиция АНТИСПИН – най-голямата коалиция, на правителствени, 

неправителствени и бизнес организации, работещи в областта на превенцията на ХИВ/СПИН в 

България (номиниран през 2002г.); 

7. Представител на Националното сдружение на общините в Р. България – неправителствена 

представителна организация на местните власти в България  (номиниран през 2002г.); 

8. Представител на сдружение „Деца и юноши” – организация, работеща с хора, живеещи с 

туберкулоза  (номиниран през 2002г.) 

9. Представител на фондация “Каспар Хаузер” – организация, активно работеща с хора, живеещи с 

ХИВ/СПИН. 

 

Международни организации: 

 

10. Представител на Програмата за развитие на ООН – ПРООН (номиниран през 2004г.) 

11. Представител на Програмата за развитие на ООН – UNAIDS (номиниран през 2002г.) 

12. Представител на Програмата за развитие на ООН – УНИЦЕФ (номиниран през 2005г.) 

13. Представител на Световната здравна организация в България – номиниран през 2006г. 

 

След взетото решение на заседание на НКК на 28 юни 2006 за кандидатстване пред ГФСТМ с 

предложение за ТБ, бе обсъден Правилника на НКК, особено в Член 5.10, който се занимава с 
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номинирането на нови членове на НКК с опит в превенцията на ТБ (вж. прикаченото Приложение 

02 –Протокол от заседание на НКК от 28 юни 2006г). Впоследствие трима нови членове (двама 

представители на академичната общност и един представител на международна организация) също 

бяха присъединени като пълноправни членове на НКК (Анекс 03 – Протокол от заседание на НКК 

от 01 Август 2006 г.) Двама експерти по превенция и контрол на ТБ бяха избрани от своята общност 

(Анекс 04 – Писмо-покана и Писмо за номинация на двама представители на академичната 

общност, занимаваща се с ТБ).  

 

Избираемите членове на НКК се избират за 3-годишен мандат според чл. 5.5. от Правилника на 

НКК. Те представляват неправителствени организации, работещи с уязвимите групи, НПО, 

работещи с хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и хора, живеещи с туберкулоза. Неправителствените 

организации избират своите представители в изборна процедура. Номинациите на НПО се 

представят на заседанията на НКК. Пълноправно членство се получава след гласуване.  

 

Имайки предвид изискванията на Глобалния фонд за прозрачен, документиран и равнопоставен 

избор на членове от неправителствения сектор, през юли 2006г. Секретарят на НКК инициира 

процедура за избор на нови представители от неправителствениия сектор. Двадесет и осем НПО, 

работещи с уязвимите групи, бяха поканени да класират три организации от своята област, които 

най-добре биха представлявали пред НКК интересите на общността. Поканата освен това бе 

отправена и до три организации, работещи с хора, живеещи с ХИВ/СПИН (Анекс 05 – Покана за 

номиниране на нови представители на неправителствени организации). Всички поканени НПО 

номинираха свои представители на 1-во, 2-ро и 3-то място. Работна група, създадена със заповед на 

Министър на здравеопазването (вж. приложения Анекс 06) обработи данните съгласно Процедурата 

за избор на нови членове на НКК от общността на неправителствените организации (вж. Анекс 07). 

 

Процедурата се основава на събирането на точки от всеки номиниран в зависимост от съответния 

брой получени първо, второ и трето място в класацията. Приложени са Анекс 08 – Протокол от 

решенията, взети от работната група за избор на нови членове на НКК и Анекс 09 – Протокол от 

решения, взети  по номинацията на представител на хората, живеещи с туберкулоза. 

 

Следвайки изискванията на ГФСТМ, резултатите от процедурата за избор на нови членове от 

неправителствения сектор бяха представени и одобрени от членовете на НКК по време на заседание 

на НКК, проведено на 01 август 2006г, както следва: 

 

1. Представител на организациите, работещи с ИВН; 

2. Представител на организациите, работещи с ромската общност; 

3. Представител на организациите, работещи с проституиращи лица;  

4. Представител на организациите, работещи с младежите;  

5. Представител на хората, живеещи с ХИВ/СПИН; 

6. Представител на хората, живеещи с туберкулоза.  

Относно горното, направете справка с Анекс 10 – Уведомителни писма до НПО. 
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2.2.2 Документирани процедури за управление на конфликти на интереси 

Когато председателят и/или заместник-председателят на Координационния механизъм са от 
една и съща организация като тази на номинирания Главен получател в това предложение, 
опишете и представете доказателства за документираната политика за избягване конфликт 
на интереси на кандидата за разрешаване на реални или потенциални конфликти на 
интереси, произтичащи от работата или отговорностите на кандидатстващия. 

(Представете обобщено и прикачете политиката като приложение. Посочете съответния номер 
на приложението.) 

НКК има процедура за управление на потенциални конфликти на интереси, одобрени в неговия 

Правилник, както и регламент за етично поведение, заложени в  член 9 от Правилника на  НКК (вж. 

приложения Анекс 01). Описани са различни възможни ситуации, при които всеки от членовете на 

НКК може да изпадне в потенциален конфликт на интереси (чл. 9.4). В случай на конфликт на 

интереси се подава писмено уведомление до Председателя или до Секретаря, който разглежда 

потенциалния конфликт на интереси и определя действията, които са необходими за избягване на 

конфликт (чл.9.5 и чл.9.6). При ситуация, в която Председателят и/или Секретарят изпаднат в 

конфликт на интереси, ситуацията се разглежда от двама от служители на НКК, които нямат конфликт 

на интереси.  

Ако член на НКК не уведоми Комитета за съществуващ или потенциален конфликт на интереси, 

съществуват процедури, които са описани в член 9.9. Всички  членове на НКК  одобряват правилата за 

етично поведение и процедурите за управление на конфликти на интереси, като подписват Декларация 

за избягване на конфликт на интереси, приложена като част от Правилника на НКК  (вж. Анекс 11 – 

Декларации за избягване на конфликт на интереси, подписани от членовете на НКК). 

С оглед избягване на конфликта на интереси между Главния получател и председател и/или 

заместник-председател на НКК се избира втори заместник-председател от неправителствения сектор 

(Чл. 6.4  от Правилника на НКК). Вторият заместник-председател ръководи заседанията на НКК, при 

конфликт на интереси. Българският НКК има втори заместник-председател, който представлява 

неправителствения сектор. Той е представител на академичния/образователен сектор и заема поста за 

период от три години след избирането си (Анекс 03 – Протокол от заседание на НКК от 01 август 2006 

г.). 

 

 

2.2.3 Документирани и прозрачни процеси на Координационния механизъм 

Като част от процеса за предварителен подбор на предложенията Глобалният фонд ще прегледа 
подкрепящата документация, която описва процеса на НКК за разработване, подаване и преглед на 
предложения, процеса за номиниране на Главен получател, както и протоколи от заседанието, на 
които НКК е взел решение за елементите, които да включи в предложението, и е взел решение кой 
да бъде Главен получател за това предложение. 

Опишете и представете доказателства, че НКК разполага с документиран, прозрачен и 
установен процес за: 

а) Подаване на предложения за възможно интегриране към предложението. 
(Представете в резюме и прикачете документацията като приложение, като посочите номера 
на съответното приложение.) 

 

Според чл. 10.3 от Правилника на НКК (виж Анекс 01), българският НКК отговаря за широк принос на 

заинтересованите при изготвянето на предложението. Процедурите за разработване и подаване на 

предложението са заложени в чл. 10.3.1; 10.3.2., and 10.3.3.  При спазване на тези процедури, по време 

на заседанието си на 28 юни 2006г. (вж.Анекс 02), съм организациите и институциите, участващи в 

контрол на туберкулозата и работещи с рискови групи беше отправена покана за представяне на 

предложения по проект „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” (Анекс 05 – Покана 

за изготвяне на предложения). Поканата е публикувана на Интернет страницата на Националния 

комитет по профилактика на СПИН и ППИ към Министерски съвет (www.ncaids.government.bg), на 
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Интернет страницата на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (www.aidsprogram.bg) и 

Интернет страницата на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg). Крайният срок 

бе 27 юли 2006г. Всички   документи за кандидатстване бяха преведени на български език и достъпни 

в електронен вариант на посочените Интернет страници. Също така беше създадена директна 

електронна връзка към страницата на Глобалния фонд с оригиналните формуляри на английски.  

 

b) Разглеждане на предложения за възможно интегриране към предложението. 
(Представете в резюме и прикачете документацията като приложение, като посочите номера 
на съответното приложение.)  

 

Получени бяха десет предложения, разработени от организации от правителствения и 

неправителствения  сектор (Анекс 13 – Писма към предложенията). Пет от тези предложения бяха 

разработени от организации, които не са представени в НКК. 

 

Със заповед на министъра на здравеопазването РД 09 – 364/ 05.07.2006 г. (Анекс 06 – Заповед за 

работна група РД 09 – 364/ 05.07.2006 г.) беше сформирана работна група, която да изготви проект за 

„Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за кандидатстване пред Глобалния фонд. 

Двадесет експерти в областта на контрола на туберкулозата, управлението на програми, работата с 

уязвими групи, както и икономисти и представители на НПО участваха в работната група. От тях  

петнадесет не бяха членове на НКК. 

 На първата работна среща бяха уточнени основната стратегия и 4 оперативни цели, в рамките на 

които да бъде разработен проектът. Членовете на групите бяха разделени в подгрупи, които да 

разработват така определените оперативни цели  (Анекс 07 – Протокол на работната група от 

10.07.2006 г.) 

След изтичането на срока за приемане на предложения, предложенията бяха представени на всяка 

подгрупа, разработваща оперативните цели за разглеждане и включване към разработвания проект на 

оперативна цел. След разглеждане на постъпилите предложения, работната група реши работа сред 

ромска общност да се обособи в нова оперативна цел, предвид спецификата на проблема и работата в 

тази уязвима група. (Анекс 16 – Протокол от среща на работната група на 29.07.2006г.). 

 

c) Номиниране на Главния получател(и) и упражняване на надзор върху реализацията на 
програмата. 
(Представете в резюме и прикачете документацията като приложение, като посочите номера 
на съответното приложение.)  

 

Съгласно член 10.4 от Правилника на НКК (вж. Анекс 01)., българският НКК има процедури за  

избор на Главен получател при кандидатстване за безвъзмездно финансиране от Глобалния фонд. 

На работно заседание на НКК, проведено на 28 юни 2006 г., беше взето решение Националния 

координационен комитет да кандидатства пред Глобалния фонд за финансиране по компонент 

“Туберкулоза”, както и че Министерство на здравеопазването следва да е Главният получател (вж. 

Анекс 02). Това решение отговаря на изискването на Глобалния фонд за силен капацитет на 

избрания Главен получател, което е заложено в Чл. 10.5 от Правилника на НКК. 

НКК има стриктно разписани регламенти относно надзора над реализацията на програми, 

финансирани от Глобалния фонд. Те са определени в чл. 10.9 от Правилника на работа на НКК, и 

по-точно в чл. 10.9.2 

От създаването на НКК (2002г.) докладите по програмата и финансовото прилагане на програма 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", докладите за прилагането на плана за доставки, докладите 

за избора на подполучатели, както и други документи, свързани с прилагането, се представят при 

заседания на НКК. Главният получател подава копие от Исканията за  отпускане на финансиране 

тримесечни доклади за напредъка, както и годишни доклади по програмата. 
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d) Осигуряване на принос на широк спектър от заинтересовани, включително членове и 
не-членове на НКК, в разработване на предложенията и надзора над изпълнението на 
програмата.  
(Представете в резюме и прикачете документацията като приложение, като посочите номера 
на съответното приложение.)  

 

Координацията на процеса за разработване на проекта е възложена на Структурата за управление 

на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването. 

Техническата разработка бе възложена на работна група от 21 експерти в областта на контрола на 

туберкулозата, експерти по управление на програми, експерти за работа с уязвими групи, 

икономисти и представители на неправителствени организации. 15 от тях не са членове на НКК. 5 

от експертите представляват медицинската академична общност, 4 са представителите на 

неправителствени организации. Решението на НКК да кандидатства по компонент “Туберкулоза, 

взето при заседанието от 28 юни 2006г. (Анекс 02) бе съобщено на страницата в Интернет на 

програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, както и на страницата в Интернет на 

Министерство на здравеопазването. 

Получените 10 предложения, включени в окончателното предложение за “Туберкулоза” доказват 

приноса на не-членовете на НКК: 5 предложения (50%) бяха разработени от неправителствени 

организации, от Министерство на правосъдието, Националния център за опазване на общественото 

здраве, както и от частна информационна агенция;. Останалите пет предложения са разработени от 

членове на НКК: специализираната болница за активно лечение на белодробни болести, 2 

предложения от Националния център за заразни и паразитни болести, Българския Червен кръст, 

фондация "Здраве и социално развитие"..  

Десетте предложения са разгледани от работната група и са включени към цялостния проект при 

заседание на 29 юли 2006г. (вж. Анекс 16 – Протокол от среща на работната група на 29.07.2006). 
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Този раздел съдържа информация за кандидата. Вижте "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3A, 
за повече информация за характеристиките на различните кандидати.  
 
Всички кандидати - Координационни механизми (национални, поднационални, регионални КМ и регионални 
организации трябва освен това да попълнят Раздел 3B от този формуляр за предложение и да 
представят изисканите документирани доказателства. 
 
Не-НКК кандидати не попълват Раздел 3B. Тези кандидати трябва изцяло да попълнят Раздел 3A.5 от 
формуляра за предложението и да представят документация като приложение към предложението в 
подкрепа на твърдението им, че отговарят на условията за финансиране от Глобалния фонд извън 
структурата на Координационния механизъм. 

3A.1 Кандидат 

Таблица 3А.1 – Кандидат 

Отбележете с отметка съответното поле в таблицата по-долу, а след това преминете към 
съответния раздел в този формуляр за предложение, както е посочено вдясно на таблицата.  

 Национален координационен механизъм �попълнете раздели 3A.2 и 3B 

 Под-национален координационен механизъм �попълнете раздели 3A.3 и 3B 

 Регионален координационен механизъм 
(включително малки островни държави)  

�попълнете раздели 3A.4 и 3B  

 Регионална организация �попълнете раздел 3A.5 и 3B  

 Не-НКК кандидати �попълнете раздел 3A.6 
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3A.2 Национален координационен механизъм (НКК) 

За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3A.2, и 
"Насоки за НКК". 

 
Таблица 3A.2 – Национален НКК: основна информация 

Наименование на национален НКК Дата на създаване (гггг/мм/дд) 

Национален координационен комитет за борба срещу СПИН и 

туберкулоза 
23 юли 2002 г. 

 

3A.2.1 Начин на работа 

Опишете как работи националният НКК. По-конкретно: 

• Степента, до която НКК работи в партньорство с държавния сектор и други 
сектори в гражданското общество, включително академичния и образователен сектор; 
неправителствени и обществени организации; хора живеещи със, и/или засегнати от 
болестта и организации, които ги подкрепят; частният сектор; религиозни и верски 
организации; и много-/двустранни партньори за развитие в самата държава; и 

• По какъв начин националният НКК координира своите дейности с други 
национални структури (като национални съвети по СПИН, парламентарни комисии по 
здравеопазване, национални служби за мониторинг и оценка и други важни органи). 

(Например, механизми и правила за вземане на решения, процеси на консултиране с 
представляваните общности, структура на подкомитетите, честотата на заседания, надзор 
над прилагането и т.н. Препоръчва се отговорът да се побере на максимум една страница. 
Представете Правилник за работа, Устройствен правилник или друга документация за 
управлението на съответния НКК, както и диаграма, посочваща взаимовръзките между всички 
основни участници в страната като приложение към това предложение. Посочете съответния 
номер на приложението.) 

 

През 2002г. бе създаден Националният координационен комитет за борба със СПИН и 

туберкулоза (НКК-България) на основа на вече съществуващия Национален комитет за превенция 

на СПИН и ППБ към Министерския съвет (МС), създаден с  Постановление на Министерския 

съвет №61 от 26/03/1996. Той се председателства от министъра, назначен от министър-

председателя. Заместник-председателят е министърът на здравеопазването. На свое заседание на 

23 юли съществуващият Национален комитет  за превенция на СПИН и ППБ към МС прие 

препоръките на ГФСТМ относно предложението, подадено от Комитета при първия тур. Бе 

решено да се разшири членството на комитета, така че да се включат и други сектори в разширен 

състав, наречен Национален координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза.  Най-

активните партньори на Комитета, работещи в областта на превенцията и контрола на СПИН и ТБ 

бяха поканени за членове на НКК: Експертния съвет по СПИН и ППБ към Министерство на 

здравеопазването, Експертния съвет по туберкулоза към Министерство на здравеопазването, 

Коалиция “АНТИСПИН”, Тематичната група на ООН (създадена през 1998г.), 6 НПО, работещи в 

областта на СПИН и ТБ. Този комитет подаде ревизирано предложение при втория тур на 

Глобалния фонд за работа както за ХИВ/СПИН, така и за ТБ. Елементът за ХИВ от това 

предложение бе успешно приет и създаде основата на Програма “Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН” според подписаното споразумение между ГФСТМ  и Министерство на 

образованието през 2003г. (Безвъзмездна помощ BUL-202-G01-H-00). Макар че този комитет 

подаде предложения за ТБ пред  Глобалния фонд нееднократно, до този момент те не са приети. 

През септември 2005г. ГФСТМ одобри Искане от българския НКК за продължено финансиране за 

Фаза 2, след което бе подписано ново споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ през 

2006г. 

 

Основните функции на  българския НКК са описани в чл. 3 на Правилника на НКК (по-конкретно 

в 3.2.3). Националният координационен комитет се събира веднъж на три месеца, като по искане 
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на който и да било от членовете могат да се провеждат и извънредни заседания.  Заседанията на 

НКК се свикват от председателя по решение, взето на предишната сесия, или по предложение на 

член на НКК. За легитимност на заседанието се изисква кворум от поне две трети от всички 

членове. Отделните обществени сектори са представени в НКК, като следва: 

1. Държавен сектор с 14  представители, които са 38% от Комитета. 

 

2. Неправителствения сектор с 23-ма представители, които представляват 62% от Комитета. 

Неправителственият сектор включва следните общности: 

- Академичен/образователен сектор – 7 представители (19 %)  

- Неправителствени/обществени организации – 9 представители (24 %)   

- Многостранни/двустранни организации – 5 представители (14%) 

- Хора, живеещи с ХИВ/СПИН – 1 представител 

- Хора, живеещи с туберкулоза – 1 представител 

Член 4 от Правилника на НКК (Анекс 01) описва всички взаимоотношения с други координационни 

органи в България. НКК получава техническа помощ от експертния съвет по ХИВ/СПИН/ППБ и 

Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към Министерство на 

здравеопазването.Областите на подкрепа от експертните съвети включват определяне на 

националните приоритети и политики за отговор на заболяванията (вж. Анекс 17 – Наредба РД 09 – 

365/05.07.2006).  

Този механизъм на обмен сред различните общности е един и същи за всички гореспоменати 

сектори, представени в НКК. Приложената диаграма (Анекс 18) – Координационни ръководни 

органи на НКК) описва най-важните структури, на които НКК редовно предоставя или от които 

получава информация, свързана с Националната политика срещу ХИВ/СПИН в България. 

 
� След попълване на този раздел, преминете към Раздел 3B.1. 
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3A.3 Под-национален координационен механизъм 

За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3A.3, и 
"Насоки за НКК". 

 
Таблица 3А.3 – Поднационален НКК: основна информация 

Наименование на под-национален НКК  Дата на съставяне (гггг/мм/дд) 

            

 

3A.3.1 Начин на работа 

Опишете работи поднационалният НКК. По-конкретно: 

• Степента, до която поднационалният НКК работи в партньорство с държавния 
сектор и други сектори в гражданското общество, включително академичния и 
образователен сектор; неправителствени и обществени организации; хора живеещи със, 
и/или засегнати от болестта и организации, които ги подкрепят; частният сектор; 
религиозни и верски организации; много-/двустранни партньори за развитие) в самата 
държава; и 

• По какъв начин НКК координира своите дейности с други национални структури 
(като национални съвети по СПИН, парламентарни комисии по здравеопазване, 
национални служби за мониторинг и оценка и други важни органи). 

(Например, механизми и правила за вземане на решения, процеси на консултиране с 
представляваните общности, структура на подкомитетите, честотата на заседания, надзор 
над прилагането и т.н. Препоръчва се отговорът да се побере на максимум една страница. 
Представете Правилник за работа, Устройствен правилник или друга документация за 
управлението на поднационалния НКК, както и диаграма, посочваща взаимовръзките между всички 
основни участници в страната като приложение към това предложение. Посочете съответния 
номер на приложението.)  

      

 

3A.3.2 Обосновка 

а) Обяснете защо е бил избран под-национален НКК. (Максимум половин страница.) 

      

b) Опишете как това предложение съответства и допълва националната стратегия за борба 
със съответната болест и/или плановете на националния НКК. (Максимум половин 
страница.) 

      

 
� След попълване на този раздел, преминете към Раздел 3B.1.. 
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3A.4 Регионален координационен механизъм (включително малки островни 
държави) 

За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3A.4, и 
"Насоки за НКК". 

Таблица 3A.4 – Регионален координационен механизъм: основна информация 

Наименование на регионалния координационен 
механизъм (РКМ) 

Дата на съставяне (гггг/мм/дд) 

            

 

3A.4.1 Начин на работа 

Опишете как работи националният РКМ. По-конкретно: 

• Степента, до която РКМ работи в партньорство с държавния сектор и други 
сектори в гражданското общество, включително академичния и образователен сектор; 
неправителствени и обществени организации; хора живеещи със, и/или засегнати от 
болестта и организации, които ги подкрепят; частният сектор; религиозни и верски 
организации; много-/двустранни партньори за развитие) в самата държава; и 

• Как координира дейностите си с националните структури на държавите, които са 
включени в предложението (като национални комитети срещу СПИН , национални НКК 
или националните стратегии на малки островни държави, които нямат свой национален 
НКК или друг национален координационен орган.)  

• Управленската структура и процеси на РКМ и как стратегията за реализация и 
графика са съобразени с регионалния контекст, включително необходимостта от 
координация между множество организации. 

(Например, механизми и правила за вземане на решения, процеси на консултиране с 
представляваните общности, структура на подкомитетите, честотата на заседания, надзор 
над прилагането и т.н. Препоръчва се отговорът да се побере на максимум една страница. 
Представете Правилник за работа, Устройствен правилник или друга документация за 
управлението на съответния РКМ, както и диаграма, посочваща взаимовръзките между всички 
основни участници в страната като приложение към това предложение. Посочете съответния 
номер на приложението.)  

      

 

3A.4.2 Обосновка 

а) Обяснете защо е бил избран РКМ. (Максимум половин страница.) 

      

b)  Опишете как това предложение съответства и допълва стратегиите за борба със 
съответната болест на включените държави и/или плановете на националния НКК. 
(Максимум половин страница.) 

      

c) Предоставете подробна информация за това как той ще постигне резултати и в 
съседните държави или въздействие в повече от една държава, които не биха били 
възможни само с национални подходи. (Максимум половин страница.) 
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d) Обяснете по какъв начин РКМ представлява естествена група държави и опишете какви 
мерки ще се вземат за увеличаване до максимум на работната ефективност при 
административните процеси на РКМ. 
(Максимум половин страница.) 

      

 
� След попълване на този раздел, преминете към Раздел 3B.1.. 
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3A.5 Регионални организации (включително междуправителствени 
организации и международни неправителствени организации) 

За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3А.5. 
 

Таблица 3А.5 – Регионална организация: основна информация 

Наименование на регионалната организация 

      

Сектор представляван от регионалната организация  

      

 

3A.5.1 Начин на работа 

В допълнение към отговорите на разделите по-долу, регионалната организация трябва да 
представи и допълнителни приложения към това предложение, описващи организацията, като 
например: 

• Устройствен правилник, и Правилник за работа на организацията (официални документи за 
регистрация); и 

• Резюме на основните източници и суми за финансиране. 

Опишете как работи Регионалната организация. По-конкретно: 

• Начинът, по който Регионалната организация осъществява принципите за включване и 
многосекторни консултации и партньорство в разработването и реализацията на 
регионални трансгранични проекти; и 

• Обхвата и досегашния опит на Регионалната организация.  
(Максимум половин страница.) 

      

 

3A.5.2 Обосновка 

а) Обяснете защо е била избрана регионална организация, както и добавената стойност на 
предложения регионален подход извън рамките на националния отговор на отделните 
държави. 
(Например трансгранични или регионални проблеми. Максимум половин страница.)  

      

b) Опишете как това регионално предложение съответства и допълва националните 
планове за борба със съответната болест за всяка държава. (Максимум половин страница.) 

      

c) Предоставете подробна информация за това как той ще постигне резултати и в 
съседните държави или въздействие в повече от една държава, които не биха били 
възможни само с национални подходи. (Максимум половин страница.) 
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d) Обяснете по какъв начин регионалната организация представлява естествена група 
държави и опишете какви мерки ще се вземат за увеличаване до максимум на работната 
ефективност при административните процеси на РКМ. (Максимум половин страница.) 

      

 
� След попълване на този раздел, преминете към Раздел 3B.2.. 
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3А.6 Не-НКК кандидати 

Предложения от не-НКК кандидати ще се приемат за финансиране само при изключителните 
обстоятелства, посочени в Раздел 3A.6.2 по-долу. За повече информация направете справка с 
"Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3А.0.6. 

 
Освен това отговорите по разделите по-долу, всички не-НКК предложения следва да включват като 
приложения допълнителна документация, описваща организацията, като: Устройствен правилник, и 
Правилник за работа на организацията (официални документи за регистрация) или други документи 
за управлението, документи, показващи как се ръководи организацията; резюме за организацията, 
включително предварителна информация и история, обхват на работата, минали и текущи 
дейности; и резюме на основните източници и суми за финансиране.  

 
Таблица 3A.6 – Не-НКК кандидат: основна информация 

Наименование на не-НКК 
кандидат 

      

Пощенски адрес       

 

 Първо лице за контакт Второ лице за контакт 

Име             

Длъжност             

Организация             

Адрес за кореспонденция             

Телефон             

Факс             

E-mail             

 

 Посочете вида на вашия сектор (отбележете с отметка съответното поле): 

 

 Академичен/образователен сектор 

 Правителствен 

  НПО/обществени организации 

 Хора, живеещи със, и/или засегнати от ХИВ/ СПИН, туберкулоза и/или малария 

 Частен сектор 

 Религиозни/верски организации 

 Многостранни и двустранни партньори за развитие в самата държава 

 Други 
(моля, конкретизирайте): 
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3A.6.2 Обосновка за кандидатстване извън съществуващ НКК 

а) Предложения на не-НКК кандидати не са допустими за разглеждане, освен ако не могат 
да обяснят, че произлизат от едно от следните: 

i) Страни без легитимно правителство; 

ii) Държави в конфликт, изправени пред природния бедствия, или в сложни спешни 
ситуации (които да бъдат установени от Глобалния фонд чрез справка с 
международни декларации като например на Бюрото на Обединените нации за 
координиране на хуманитарните помощи [OCHA]); или  

iii) Държави, които забраняват или не са установили партньорски взаимоотношения с 
гражданското общество и НПО.  

Опишете кое от горните условия важи за това предложение. (Максимално две страници. 
Направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3A.6.2 за допълнителна 
информация.) 

      

 

b) Опишете какви опити е направила вашата организация да включи това предложение в 
съответното одобрено от НКК предложение за цялата държава и отговорът, ако има 
такъв, от НКК. 
(Максимално една страница. Представете документални доказателства за тези опити и 
отговора, получен от НКК (национален, поднационален или регионален) като приложение към 
предложението.)  

      

 
Ако това предложение от не-НКК кандидат произлиза от държава, където не съществува НКК (например 
малка островна държава), попълнете също Раздел 3.A.6.3. 

 

3A.6.3  Съответствие с национални политики  

Опишете как предложението съответства и допълва националните политики и стратегии 
(или, ако е подходящо, защо това предложение не отговаря на националната политика). 
(Максимално една страница. Предоставете доказателства (напр. подкрепящи писма) от 
подходящи национални органи като приложение към предложението.)  

      

 
� След попълване на този раздел, преминете към Раздел 4.  
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3B.1 Членове и подкрепа за координационния механизъм: 

Всички национални, поднационални и регионални координационни механизми трябва да попълнят 
този раздел. Регионалните организации трябва да попълнят Раздел 3B.2. 

Национални/поднационални/регионални координационни механизми 

3B.1.1 Ръководство на координационния механизъм 

Таблица 3B.1.1 - Информация за ръководството на Национален/поднационален/регионален (Н)КМ  
(не важи за молби за кандидатстване от не-НКК и регионална организация)  

 Председател Първи заместник-председател Втори заместник

Име Г-жа Емел Етем Проф. Радослав Гайдарски Проф. Христо

Длъжност 
Заместник министър-председател и 

министър на държавната политика 

при бедствия и аварии 

Министър на здравеопазването 

Заместник-директор

Организация Министерски съвет Министерство на здравеопазването 
Национален център

паразитни болести

Адрес за кореспонденция 
България; София 1000; бул. 

„Дондуков” № 1 

България; София 1000; пл. „Св. 

Неделя” № 5 

България; София

Сакъзов” №26

Телефон +359 2 940 27 20 +359 2 9301 101 + 359 2 943 30 75

Факс +359 2 988 26 44 +359 2 981 06 27 + 359 2 944 28 75

E-mail e.etem@government.bg minister@mh.government.bg taskov@ncipd.netbg.com
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3B.1.2 Информация за членовете  

За да отговаря на условията за финансиране, националният/поднационален/регионален (Н)КМ да 
покаже доказателства за членството на хора, живеещи със и/или засегнати от заболяванията. 
Препоръчително е НКК да се състои от минимум 40% представители на неправителствения 
сектор. За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 
3B.1, и "Насоки за НКК".  

 
Таблицата по-долу трябва да се попълни за всеки член на национален/поднационален/регионален 
координационен механизъм, поради което таблицата трябва да се разшири така, че да обхване 
многобройни членове. 

 
Под заглавката "Тип”, конкретизирайте към кой сектор принадлежи съответният член на НКК: 
академичен/образователен сектор; правителствен; неправителствени и обществени организации; 
хора, живеещи с ХИВ/ СПИН, туберкулоза и/или малария; частният сектор; религиозни/верски 
организации; или много-/двустранни партньори за развитие в самата държава. 

 
Таблица 3B.1.2 Информация за членовете на Национален/поднационален/регионален (Н)КК  

Информация за членовете на Национален/поднационален/регионален (Н)КК: 

Член 1 

Агенция/организация 
     Министерство на 

здравеопазването 
Уеб сайт 

     www.mh.governm

ent.bg 

www.ncaids.government.

bg 

Тип       Държавен сектор 

Име на представител 
     г-жа Тонка 

Върлева 
Член на НКК от      март 2002г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

     Началник отдел 

“ХИВ/СПИН, 

туберкулоза и ППБ” 
Факс      + 359 2 981 57 25 

E-mail 

     tvarleva@mh.gove

rnment.bg  

tb_gfatm@mh.governme

nt.bg 

Телефон      + 359 2 930 12 43 

     София 1000 

     пл. “Св. Неделя” 

№5 

     България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

     Председател на 

националната комисия 

за подготовка на 

предложението 

Адрес за 
кореспонденция 

      

 

Информация за членовете на Национален/поднационален/регионален (Н)КК: 

Член 2 

Агенция/организация 
     Министерство на 

отбраната 
Уеб сайт      www.mod.bg  
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Тип       Държавен сектор 

Име на представител 
     г-н Симеон 

Николов 
Член на НКК от      ноември 2005г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

     Заместник-

министър 
Факс      + 359 2 92 20 032 

E-mail      snikolov@mod.bg Телефон      +  359 2 981 54 07 

     София 1039 

     ул. “Дякон 

Игнатий” №5 

     България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

     Преглед  Адрес за 
кореспонденция 

      

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 3 

Агенция/организация 
Министерство на 
вътрешните работи 

Уеб сайт www.mvr.bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител г-н Раиф Мустафа Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 982 47 50 

E-mail iboneva.skiad@mvr.bg Телефон + 359 2 982 47 54 

София 1000  

ул. "Шести 
септември" №29  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Оценка Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 4 

Агенция/организация 
Министерство на 
външните работи 

Уеб сайт 
www.mfa.government.
bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител г-н Тодор Чуров Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в Заместник-министър Факс + 359 2 971 24 34 
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агенцията/организацията 

E-mail 
tchurov@mfa.governm
ent.bg 

Телефон + 359 2 948 22 16 

1040 София 

ул. "Александър 
Жендов" №2  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, 
координатор на компонент, 
финансов принос, разглеждане и 
оценка, друга) 

Разглеждане и оценка Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 5 

Агенция/организация 
Държавна агенция за 
младежта и спорта 

Уеб сайт www.youthsport.bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител 
г-н Михаил 
Балабанов 

Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-
председател 

Факс + 359 2 988 14 34 

E-mail 
mbalabanov@youthsp
ort.bg 

Телефон + 359 2 930 05 73 

1040 София 

бул. "Васил Левски" 
№75  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 6  

Агенция/организация 
Министерство на 
финансите 

Уеб сайт 
www.minfin.governme
nt.bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител г-н Нахит Зия Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 987 47 42 

E-mail  Телефон + 359 2 985 92 015 

Основна роля в Разглеждане и Адрес за 1040 София 
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ул. "Г. С. Раковски" 
№.102  

 

координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

оценка кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 7 

Агенция/организация 
Министерство на 
културата 

Уеб сайт 
www.mc.government.b
g 

Тип  Правителствен 

Име на представител 
г-жа Надежда 
Захариева 

Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 988 41 75 

E-mail 
n.zaharieva@mc.gove
rnment.bg 

Телефон 
+ 359 2 980 28 12; 
980 28 34 

1040 София 

ул. "Ал. 
Стамболийски" №17 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 8 

Агенция/организация 
Министерство на 
транспорта 

Уеб сайт 
www.mtc.government.
bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител 
г-жа  Красимира 
Маринова 

Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 981 97 98 

E-mail 
kmartinova@mtc.gove
rnment.bg 

Телефон 
+ 359 2 940 94 05; 
940 94 06 

1040 София 

ул. "Васил Левски" 
№9 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

България 
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на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга)  

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 9 

Агенция/организация 
Министерство на 
труда и социалната 
политика 

Уеб сайт 
www.mlsp.government
.bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител г-н Явор Димитров Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 987 65 76 

E-mail 
j.dimitrov@mlsp.gover
nment.bg 

Телефон + 359 2 81 19 523 

1051 София 

ул. "Триадица" №2  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 10 

Агенция/организация 
Министерство на 
образованието и 
науката 

Уеб сайт 
www.minedu.governm
ent.bg 

Тип  Правителствен 

Име на представител 
г-жа  Мукадес 
Налбант 

Член на НКК от ноември 2005г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър Факс + 359 2 981 36 62 

E-mail 
M.Nalbant@minedu.go
vernment.bg 

Телефон 
+ 359 2 92 17 411; 92 
17 471 

София 1000  

бул. "Дондуков" №2а  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 
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разглеждане и оценка, друга) 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 11 

Агенция/организация 
Национален център 
по заразни и 
паразитни болести 

Уеб сайт www.ncipd.org 

Тип  Академичен/ образователен 

Име на представител г-н Богдан Петрунов Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Директор Факс + 359 2 943 30 75 

E-mail 
petrunov@ncipd.netbg
.com 

Телефон + 359 2 944 28 75 

София 1000  

бул. "Янко Сакъзов" 
№26  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Подготовкана 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 12 

Агенция/организация 

Специализирана 
болница за активно 
лечение на 
белодробни болести 
“Св. София” 

Уеб сайт  

Тип  Академичен/ образователен 

Име на представител г-н Денчо Османлиев Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Началник клиника  Факс + 359 2 952 06 68 

E-mail dosm@mail.orbitel.bg Телефон + 359 2 952 06 68 

София 1000  

ул. "Акад. Иван 
Гешов" №19 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

България 
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на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга)  

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 13 

Агенция/организация 

Специализирана 
болница за активно 
лечение на 
белодробни болести 
“Св. София” 

Уеб сайт  

Тип  Академичен/ образователен 

Име на представител г-н Петко Минчев Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Началник клиника  Факс + 359 2 951 67 62 

E-mail p_minchev@mail.bg Телефон + 359 2 951 67 62 

София 1000  

ул. "Акад. Иван 
Гешов" №19 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 14 

Агенция/организация 

Специализирана 
болница за активно 
лечение на 
белодробни болести 
“Св. София” 

Уеб сайт  

Тип  Академичен/ образователен 

Име на представител 
г-жа  Донка 
Стефанова 

Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Началник клиника  Факс + 359 2 852 85 72 

E-mail 
profstefanova@mbox.dig
sys.bg 

Телефон + 359 2 852 85 72 

София 1000  

ул. "Акад. Иван 
Гешов" №19 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

България 
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на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга)  

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 15 

Агенция/организация 
Коалиция 
АНТИСПИН  

Уеб сайт  

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-жа  Анина Чилева Член на НКК от юли 2002г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател  Факс + 359 2 954 96 72 

E-mail 
anina@nchi.governme
nt.bg 

Телефон + 359 2 954 96 72 

1504 София 

бул. "Акад. Иван 
Гешов" №15 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 16 

Агенция/организация 
Национален център 
по наркомании  

Уеб сайт www.ncn-bg.org 

Тип  Академичен                       

Име на представител г-жа  Цвета Райчева Член на НКК от май  2005г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Директор Факс + 359 2 832 10 47 

E-mail ncn@mbox.infotel.bg Телефон 
+ 359 2 831 90 15; 
832 61 36 

1303 София 

ул. "Пиротска" №117 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 
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Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 17 

Агенция/организация UNAIDS Уеб сайт www.undp.org 

Тип  Многостранен партньор за развитие 

Име на представител 
г-жа  Маноела 
Грозданова 

Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Директор за 
програмата 

Факс + 359 2 975 36 82  

E-mail 
Manoela.grozdanova
@undp.org 

Телефон + 359 2 96 96 118 

София 1000  

ул "Хан Крум" №25 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 18 

Агенция/организация ПРООН Уеб сайт www.undp.bg 

Тип  Многостранен партньор за развитие 

Име на представител г-н Нийл Буне Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Постоянен 
представител на 
ООН  

Факс + 359 2 96 96 220 

E-mail neil.buhne@undp.org Телефон + 359 2 96 96 100 

София 1000  

ул "Хан Крум" №25 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 19 

Агенция/организация ААМР Уеб сайт www.usaid.gov 
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Тип  Многостранен партньор за развитие 

Име на представител г-н Майкъл Фриц Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Директор за мисията Факс + 359 2 939 57 91 

E-mail mfritz@usaid.gov Телефон + 359 2 939 57 39 

София 1000  

ул. "Козяк" №16 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 20 

Агенция/организация 
Министерство на 
здравеопазването 

Уеб сайт 
www.mh.government.b
g 

Тип  Правителствен 

Име на представител г-н Красимир Гигов Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Главен секретар  Факс + 359 2 981 06 27 

E-mail 
KrasimirGigov@mh.go
vernment.bg 

Телефон + 359 2 930 11 02 

София 1000  

пл. "Св. Неделя" №5  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 21 

Агенция/организация 
Министерство на 
здравеопазването 

Уеб сайт 
www.mh.government.b
g 

Тип  Академичен                       

Име на представител г-н Атанас Додов Член на НКК от юли 2006г. 
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Длъжност в 
агенцията/организацията 

Заместник-министър 
и председател на 
Експертния съвет по 
СПИН и ППБ и 
председател на 
Експертния съвет по 
туберкулоза 

Факс + 359 2 988 34 13 

E-mail 
adodov@mh.governm
ent.bg 

Телефон + 359 2 930 12 09  

София 1000  

пл. "Св. Неделя" №5  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 22 

Агенция/организация 
Министерство на 
здравеопазването 

Уеб сайт 
www.mh.government.b
g 

Тип  Правителствен 

Име на представител 
г-н Владимир 
Миланов 

Член на НКК от юли 2006г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Младши експерт, 
Звено за превенция 
на ХИВ, туберкулоза 
и ППБ  

Факс + 359 2 989 00 46 

E-mail vlmilanov@yahoo.com Телефон + 359 2 989 00 46 

София 1000  

пл. "Св. Неделя" №5  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 23 

Агенция/организация 
Български Червен 
кръст 

Уеб сайт www.redcross.bg 
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Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-н Христо Григоров Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 2 81 64 701 

E-mail 
president@redcross.b
g 

Телефон + 359 2 865 74 91 

1407 София 

бул. "Джеймс Баучер" 
№76 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 24 

Агенция/организация 

Национално 
сдружение на 
общините в  
Република България  

Уеб сайт www.namrb.org 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител 
г-жа  Гинка 
Чавдарова 

Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 2 988 46 60 

E-mail namrb@namrb.org Телефон + 350 2 987 98 26 

София 1000  

ул. "Алабин" №16-20  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 25 

Агенция/организация УНИЦЕФ Уеб сайт www.undp.org 

Тип  Многостранен партньор за развитие 
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Име на представител г-н Октавиан Бивол Член на НКК от март 2005г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Представител на 
УНИЦЕФ  

Факс + 359 2 981 31 84 

E-mail obivol@unicef.org Телефон 
+ 359 2 96 96 207; 96 
96 209 

София 1000  

ул "Хан Крум" №25 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 26 

Агенция/организация 
Фондация “Здраве и 
социално развитие” 

Уеб сайт www.hesed.bg 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител 
г-жа Елена 
Кабакчиева 

Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 2 953 34 55 

E-mail 
e.kabakchieva@hesed
.bg 

Телефон + 359 2 950 28 15 

София 1000  

бул. "Македония" 
№17 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Подготовка на 
предложението, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 27 

Агенция/организация 
Българска асоциация 
"Училище и здраве" 

Уеб сайт www.bash.bg 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-н Методи Методиев Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 2 852 62 57 
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E-mail 
methodieff@netbg.co
m 

Телефон + 359 2 953 41 00 

1606 София 

ПК 66 

 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 28 

Агенция/организация 
Фондация 
“Инициатива за 
здраве” 

Уеб сайт 
www.initiativeforhealth.
bg 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-жа  Елена  Янкова Член на НКК от август 2006 г.  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Изпълнителен 
директор  

Факс + 359 2 955 04 72 

E-mail sofianep@online.bg Телефон + 359 2 955 04 72 

София 1000  

ул. "Тодор 
Каблешков" 52a.  

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 29 

Агенция/организация 
Фондация “Здравето 
на ромите" 

Уеб сайт  

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител 
г-н Стефан 
Панайотов 

Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 44 62 30 56 

E-mail mngrf-
sl@mbox.digsus.bg; 

Телефон + 359 44 62 30 56 
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stefpan@mail.bg  

Сливен 

 ул. "Сан Стефано" 
№62 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 29 

Агенция/организация Фондация “И” Уеб сайт  

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-н Милен Чавров Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Представител Факс + 359 52 23 02 29 

E-mail chavrov@mnet.bg Телефон + 359 52 62 66 11 

Варна 

 ул. "Дебър" №50 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 30 

Агенция/организация  Уеб сайт  

Тип   

Име на представител г-н Никола Бабамов Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Представител Факс  

E-mail  Телефон + 359 887 46 26 40 

 

 

 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 
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Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 31 

Агенция/организация 
Асоциация “Деца и 
юноши" 

Уеб сайт ww.fdfoundation.org 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител 
г-жа  Мариана 
Писарска  

Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Директор Факс + 359 2 946 11 56 

E-mail 
Children_youth@abv.b
g 

Телефон + 359 2 946 13 25 

София 1000  

ул. "Венелин" №24 
вх.   3, ет. 2 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Технически принос, 
разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

 

 

Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 32 

Агенция/организация 
Фондация “Каспар 
Хаузер" 

Уеб сайт kaspar@bgnet.bg 

Тип  Неправителствен сектор  

Име на представител г-н Павел Малинов Член на НКК от  

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Председател Факс + 359 2 997 41 17 

E-mail kaspar@bgnet.bg Телефон 
+ 359 2 952 37 80 вътр. 
239 

София 1000  

ул."Генерал Гурко" 
№47 

България 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 
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Информация за членовете на Национален/Под-национален/регионален (Н)КK 

Член 33 

Агенция/организация 
Световна здравна 
организация 

Уеб сайт www.euro.who.int 

Тип  Многостранен партньор за развитие 

Име на представител г-жа  Емилия Тончева Член на НКК от август 2006 г. 

Длъжност в 
агенцията/организацията 

Управляващ 
представителството 
на СЗО в България 

Факс + 359 2 96 96 132 

E-mail wholobg@who.bg Телефон + 359 2 96 96 139 

1040 София 

47 ул "Хан Крум. 

Основна роля в 
координационния 
механизъм и разработката 
на предложението  
(подготовка на предложението, 
технически принос, координатор 
на компонент, финансов принос, 
разглеждане и оценка, друга) 

Разглеждане и 
оценка 

Адрес за 
кореспонденция 

България 

 
 



3B Подкрепа на предложението  

BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 45 

3B.1.3 Подкрепа на предложението от Национален/под-национален/регионален 
(Н)КК  

Членовете на Координационния механизъм трябва да подкрепят предложението. Ограничените 
изключения са описани в "Указания за изготвяне на предложения" в Раздел 3B.1.3. (Обърнете 
внимание, че в таблица 3B.1.3. трябва да са положени оригиналните (не фотокопирани, сканирани 
или изпратени по факс) подписи на членовете на НКК. Протоколът от заседания на НКК, на които е 
било разработено и подкрепено предложението трябва да се включат като приложение към това 
предложение. Цялото предложение, включително страницата с подписи, трябва да се получи в 
Секретариата на Глобалния фонд преди крайния срок за подаване на предложения. 

 

Наименование на 
кандидата 

Национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза 

Държава/държави България 

 
”Всеки от долуподписаните удостоверяват, че сме запознати с окончателното предложение и го 
подкрепят.” 
 

Таблица 3B.1.3 - Подкрепа на предложението от Национален/Под-национален/регионален (Н)КК 

Агенция/организаци
я 

Име на 
представител 

Длъжност 
Дата 

(гггг/мм/дд) 
Подпис 

                         

 
 
Само за поднационалните и регионални координационни механизми предложението трябва да бъде 
подкрепено и от председателя и заместник-председателя на националния НКК за всяка държава. Направете 
справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 3B.1.3. 

 
По-долу избройте всеки от националните НКК, които са съгласни с това предложение и представете 
документирани доказателства за тази подкрепа. 

 
Таблица 3B.1.3b - Подкрепа на предложението на под-национален или регионален (Н)КК от страна на национален НКК  

Държава Наименование на НКК Номер на приложението 
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3B.2 Информация за контакти и подкрепа за предложението от регионална 
организация: 

3B.2.1 Информация за контакти за регионална организация 

Моля, включете пълна информация за контакти за двама души; това е необходимо за осигуряване на 
бърза и навременна комуникация.  

 
Таблица 3B.2.1 – Регионални организации: информация за контакти 

 Първо лице за контакт Второ лице за контакт 

Име   

Длъжност   

Организация   

Адрес за кореспонденция   

Телефон   

Факс   

E-mail   

 

3B.2.2 Подкрепа от национален НКК за предложение на регионална организация: 

Регионалните организации трябва да получат съгласието на всички членове на НКК от всяка 
държава в която желаят да работят.  

 
По-долу избройте всеки от националните НКК, които са съгласни с това предложение и 
представете документирани доказателства за тази подкрепа. (Ако не съществува национален НКК 
в държава, включена в предложението, включете доказателства за подкрепа от съответните 
национални органи.)  

 
Таблица 3B.2.2 – Подкрепа на предложението на регионална организация от национални НКК 

Държава  Наименование на НКК Номер на приложението 
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Долната таблица съдържа списък на различните приложения, които трябва да се прикачат към 
предложението. Попълнете този контролен списък, за да сте сигурни, че не е пропуснато нищо. Посочете 
съответните номера на приложенията вдясно на таблицата. 

 

Елемент от 
формуляра за 
предложение 

Описание на информацията, която трябва да се 
съдържа в приложението 

Наименование/Номе
р на приложението 

Раздел 2: Изисквания 

Само за координационни механизми: 

2.2.1 b) 

Изчерпателна документация за процесите, които са 
използвани за подбор на представители на 
неправителствения сектор в координационния 
механизъм.  

A01-A10 

2.2.2 

Документирани процедури за управление на 
потенциални конфликти на интереси между 
Главния получател и председателя или заместник-
председателя на координационния механизъм. 

A01; A03; A11 

 Документация, описваща прозрачни процеси за:   

2.2.3 a 
- предлагане на предложения за възможно 
интегриране към предложението.  

A01; A02; A12 

2.2.3 b 
- преглед на предложения за възможно 
интегриране към предложението.  

A13-A16 

 

2.2.3 c 
- избор и номиниране на Главния получател (като 
протокол от заседание на НКК, по време на което е 
бил/са били номинирани Главния получател(и). 

A01; A02 

2.2.3 d 

- осигуряване на принос на широк спектър от 
заинтересовани, включително членове и не-
членове на НКК, в разработване на предложенията 
и надзора над изпълнението на програмата.  

A02; A16 

Раздел 3А: Тип кандидат 

Координационни механизми: 

3A.2.1, 
3A.3.1 
или 3A.4.1  

Документи, които описват работи 
националния/поднационален или регионален 
координационен механизъм (Правилник за работа, 
Устройствен правилник, или друга документация за 
управлението, както и диаграма, посочваща 
взаимовръзките между всички основни участници) 

A01; A17; A18 

Регионални организации: 

3A.5.1 Документи, описващи организацията, като 
Устройствен правилник и Правилник за работа 
(официални документи за регистрация) и резюме 
на основните източници и суми за финансиране. 

A02; A03; A08 
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Елемент от 
формуляра за 
предложение 

Описание на информацията, която трябва да се 
съдържа в приложението 

Наименование/Номе
р на приложението 

Не-НКК кандидати: 

3A.6 

Документация, описваща организацията, като 
Устройствен правилник и Правилник за работа 
(официални документи за регистрация) или други 
управленски документи, документи, показващи как 
се ръководи организацията, резюме за 
организацията, включително предварителна 
информация и история, обхват на работата, 
минали и текущи дейности, и резюме на основните 
източници и суми за финансиране. 

      

3A.6.2 b 

Документални доказателства за опитите да се 
включи предложението в окончателно одобреното 
национално предложение за НКК и отговорът от 
страна на НКК. 

      

3A.6.3 
(ако е от държава, 
където не 
съществува НКК) 

Доказателства от съответните национални власти, 
че предложението съответства на националните 
политики и стратегии. 

      

Раздел 3B: Подкрепа за предложението 

3B.1.3 
(Координационни 
механизми) 

Протокол от заседанието, на което е било 
разработено и подкрепено предложението За 
поднационални НКК и РКМ, документирани 
доказателства, че националният НКК се е съгласил 
с предложението. 

      

3B.2.2 
(Регионална 
организация) 

Документирани доказателства, че националният 
НКК се е съгласил с предложението.       

Други документи по раздели 1-3, които да се прикачат от кандидатите: 
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ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ И СЛЕДВАЩИЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОПЪЛНЯТ ЗА ВСЕКИ 

КОМПОНЕНТ. Така например, ако предложението цели три компонента, раздели 4 и 5 трябва да се попълнят 
три пъти.  

 
За повече информация относно изискванията за този раздел направете справка с "Указания за изготвяне на 
предложения", Раздел 4. 

4.1 Посочете прогнозираното време за начало и продължителност на 
компонента 

Обърнете внимание на сроковете за одобряване на предложението от Съвета на Глобалния фонд 
(описани на заглавната страница на формуляра за предложение). Целта е да се подпишат всички 
споразумения за безвъзмездна помощ и да се започне усвояване на средствата в рамките на шест 
месеца след одобрението от Съвета. Одобрените предложения трябва да се подпишат и влязат в 
сила в срок до 12 месеца от одобряването от страна на Съвета. 

 
Таблица 4.1.1 – Начална дата и продължителност на предложението  

 От (гггг/мм) До (гггг/мм) 

Месец и година: 2007/04  2012/04 

4.2 Лица за контакт за въпроси относно този компонент 

Моля, включете пълна информация за контакти за двама души; това е необходимо за осигуряване на 
бърза и навременна комуникация. С тези хора трябва да може да се осъществи бърза връзка за 
технически или административни уточнения за период от време приблизително шест месеца след 
подаване на предложението. 

Таблица 4.2 – Лица за контакт за компонента 

 Първо лице за контакт Второ лице за контакт 

Име Д-р Тонка Иванова Върлева Доц. Денчо Петров Османлиев 

Длъжност 

Главен секретар на НКК и Началник 

отдел „Превенция и контрол на 

СПИН/туберкулоза и полово 

предавани болести” 

Началник клиника за спешна и 

интензивна терапия и национален 

консултант по пневмология и 

фтизиатрия  

Организация Министерство на здравеопазването 

Специализирана болница за активно 

лечение на белодробни болести „Св. 

София” ЕАД – София  

Адрес за кореспонденция 
България; София 1000; пл. „Св. 

Неделя” № 5 

България, 1431 София, бул. “Акад. 

Иван Гешов” №19 

Телефон 
+359-2-9301-243 

+359-2-9301-274 
+359-2-952-06-68 

Факс +359-2-981-57-25      +359-2-952-06-68 

E-mail 
tvarleva@mh.government.bg 

tvarleva@aster.net  
dosm@mail.orbitel.bg 
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4.3 Кратко представяне на компонента 

 

4.3.1 Кратко представяне 

Опишете общата стратегия, като споменете целите, задачите и сферите за предоставяне на 
услуги за всеки компонент, включително очакваните резултати и съответните графици за 
постигането им. Конкретизирайте за всеки компонент бенефициентите и очакваните ползи 
(включително целевите популации и техния приблизителен брой). 
(Включете количествена информация, когато е възможно. Максимално една страница.) 

Правителството на Р България ясно съзнава необходимостта от единна национална 
политика за справяне с туберкулозата. С оглед продължаване на изпълнението на специфичните 
дейности и осигуряване на устойчивост на усилията на компетентните държавни институции, през 
2004 г. Правителството прие Национална програма за контрол на туберкулозата в Република 
България за периода 2004-2006 г. (Решение № 12 на МС от 13.01.2004 г.), която е естествено 
продължение на предишните програми. Тя беше разработена в съответствие с Резолюция 53.2 на 
Петдесет и третата сесия на Световната Здравна организация /СЗО/ от м. май 2002 г., Европейския 
план за разширение на стратегията за кратък курс на лечение на туберкулозата под непосредствен 
контрол /DOTS/, приет на Петдесет и втората сесия на Европейския регионален комитет на СЗО 
през м. септември 2002 г., националните особености и хода на реформата в здравеопазването у 
нас. Работна група, създадена с Наредба на министъра на здравеопазването, разработи проект за 
пета Национална програма за контрол на ТБ за периода 2007-2011г. (вж. приложения Анекс 19). 

Основната цел на настоящото предложение е да се намали бремето на туберкулозата в 
Република България. 

Тази цел се очаква да бъде достигната чрез: укрепване на инфраструктурата и развитие на 
капацитет; въвеждане на система за епидемиологичен надзор; изпълнение на ефективни стратегии 
за съвременна диагностика и качествено лечение; превенция, грижи и подкрепа сред групите с най-
висок риск; изграждане на система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика; 
мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по проблема, както и активно изпълнение на 
мултисекторен подход в националния отговор по проблема.  

Ръководни принципи при изготвянето на предложението бяха: 
• Широко участие на различни партньори в написването на предложението; 
• Поставяне на специален акцент върху уязвимите групи и разработване на специфични 

интервенции за тяхното обхващане; 
• Укрепване на DOTS чрез интегриране на дейностите на първичната здравна мрежа, 

неправителствените организации и самите общности на уязвимите групи в различните нива, 
свързани с контрола на туберкулозата; 

• Гарантиране на високо качество на диагностиката и лечението на туберкулозата, включително 
мултирезистентната туберкулоза; 

• Разработване на специфични дейности и услуги, насочени към ТБ/ХИВ коинфекцията и 
установяване на тясна връзка между Националната програма по туберкулоза и Националната 
програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести; 

• Увеличаване на средствата за контрол на туберкулозата в България с времето, като 
неразделна част от цялостната Национална здравна стратегия и осигуряване на устойчивост 
след приключване на безвъзмездната помощ от Глобалния фонд; 

• Укрепване на управленския и изпълнителски капацитет на Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в Република България; надзора на заболяването, и 
мониторинга и оценката на ситуацията и националния отговор към туберкулозата. 

Конкретните цели и дейности, включени в това предложение са разработени с оглед премахване на 
програмните и финансови несъответствия в Националната програма, и гарантирането на 
интегриран и балансиран подход в осъществяване на националния отговор, който обхваща (1) 
превенцията, (2) лечението, (3) грижите и подкрепата за хората, засегнати от болестта и (4) 
особена насоченост към бедните и уязвими групи. 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 
 
Създадено на 01.8.2006 г. 21:00:00– Заемки от Предложението от Четвърти кръг в зелено /тъмно маркиране/  

- нови елементи в бяло 
- за допълнително обсъждане в жълто /светло маркиране/  

BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 51 

Предложението на страната цели да намали бремето на туберкулозата чрез изграждането на 
капацитет в здравния, пенитенциарния и гражданския сектор за планиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка на дейностите, заложени в Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата в България. По-конкретно предложението цели увеличаване на процента излекувани 
пациенти с ТБ от настоящите 80% до над 85% и намаляване на разпространението на 
заболяването от 40 до 36/100 000 жители до края на посочения период. 

Специфичните области на предоставяне на услуги и дейности са обособени в и подчинени на 5 
оперативни цели: 

Оперативна цел №1: Укрепване на управлението и координацията на Националната 
програма за контрол на туберкулозата. 

Укрепването на управленския капацитет на Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата в България е първата необходима мярка, за да може да се отговори на тези 
тенденции и да се постигнат националните цели по отношение на заболяването, както и да се 
осъществи добра координация между всички интервенции и партньори на национално и 
международно ниво. Постигането на тази оперативна цел ще има пряк ефект и ще улесни 
изпълнението на всички други оперативни цели от 2 до 5. 

С оглед създаването и внедряването на по-точна и надеждна система за надзор на ТБ, която да се 
базира на номинални данни и която ще улесни вземането на решения, базирано на доказателствен 
материал, през първата година ще бъде създадено централно звено за надзор на ТБ. Планира се 
през втората година всички лечебни заведения своевременно да изпращат данните съгласно 
националното ръководство. 

През първата година ще бъда разработен Национален план за мониторинг и оценка на дейностите 
за борба с ТБ, в който ще бъдат зададени приоритетите и целевите параметри. Ще бъдат 
изготвени  правилници, насоки и документи, които да се използват през следващите години. 

 

Бенефициентите са здравната система, правителството, общинската администрация и граждански 
сектор, участващи в контрола над ТБ 

 

Оперативна цел №2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на 
туберкулозата. 

Този компонент на проекта цели да ограничи разпространението на туберкулозата сред 
населението чрез повлияване на най-важните фактори, допринасящи за това.  

Укрепването на мрежата от микробиологични лаборатории в стройна йерархична структура, 
включваща Национална референтна лаборатория по туберкулоза и три нива лаборатории. Ще 
бъдат определени 18 съществуващи микробиологични лаборатории за микроскопия, с което ще се 
достигне индикатора за обхват – една лаборатория на 150 000 души от населението. Успоредно с 
провеждан досега панел-тестинг през втората година ще бъде въведена и система за препроверка 
на 6 месеца на микроскопските препарати. Очакван резултат е подобрена микробиологична 
диагностика и нарастване на броя на откритите бацилоотделител, както и предоставяне на 
надеждни цифри за броя на пациентите с мултирезистентна туберкулоза, които биха се 
възползвали от лечение с препарати от “втора линия”. 

Разгръщането на мрежа от регионални мениджъри за ТБ, сестри и обучение на семейните лекари 
ще увеличи броя случаи с ранно диагностициране и адекватно лечение до успешен край. Като 
индикатор очакваме увеличение в процента конверсия в края на първоначалната фаза на 
лечението от 77% през 2005г. до над 85% в края на периода. 

Сътрудничеството между националните програми за ТБ и ХИВ ще доведе до увеличаване на 
относителния дял хора, които страдат от туберкулоза, които ще бъдат тествани за ХИВ, от по-
малко от 1% през 2005г. до 85% в края на периода. 

Бенефициентите  са пациенти с ТБ, включително такива с мултирезистентна ТБ, ТБ/ХИВ 
пациенти, медицински персонал (3 500 лекари и сестри). 
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Оперативна цел № 3: Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в 
България. 

Тази оперативна цел е насочена към подобряване на контрола на туберкулозата в здравните 
служби на затворите, които са на подчинение на Министерство на правосъдието, чрез въвеждане 
на DOTS стратегията и пряко участие в изпълнението на целите и задачите на Националната 
програма за превенция и контрол на ТБ. 

Необходимо е подобряване на диагностиката на ТБ в тази група. Това ще стане чрез улесняване на 
бактериологичната диагностика сред неизяснените случаи, рехабилитирането на лабораториите и 
обучението на персонала. Очаква се броят на извършените бактериологични изследвания да 
нарасне от около 200 до 3600 за целия период. 

Дейностите по събиране, съобщаване, съхранение и анализ на данните от надзора на 
туберкулозата ще се извършват според Националното ръководство за превенция и контрол на ТБ. 
Тясното сътрудничество между персонала в затворите и местните мениджъри за ТБ ще гарантира 
продължаващото правилно лечение на затворници, които са излежали присъдите си преди 
приключване на лечението. 

Бенефициентите са лишените от свобода, персонала на затворите, и обществото като цяло. 

 

Оперативна цел № 4: Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред 
интравенозни наркомани; лица, зависими към алкохола; деца на улицата и бежанци и 
търсещи убежище 

Ще се въведе рутинно изследване за туберкулоза на групите в риск  за навременно 
идентифициране на заразните случаи. След приключване на проекта тази дейност ще продължи в 
рамките на Националната програма по ТБ в България. 

Ще се изградят местни мрежи от сътрудници на НПО, представители на рисковите групи, на 
специализираната и обща здравна мрежа, които ще участват в издирване, насочване за 
диагностично уточняване и контрол на лечението. Очаква се до края на проекта 70% от случаите 
на ТБ в рисковите групи да бъдат успешно лекувани. 

Участието на частните лечебни и диагностични центрове в националната програма за борба с 
туберкулозата е важен елемент за укрепване на здравната система.  

Бенефициенти -  лица от уязвимите групи, обществото като цяло  

 

 

Оперативна цел № 5: Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на 
туберкулозата в ромска общност  

Представителите на ромската общност (около 10% от населението на България) са 
диспропорционално висок процент от пациентите с ТБ в България. Наемането на работници 
на терен вътре в самата общност ще улесни контактите с тази популация, ще подобри 
откриването на подозирани случаи, навременна диагностика в здравните заведения и 
успешното лечение в амбулаторната фаза (целта е 70 процента излекувани пациенти). 
Работниците от ромската общност ще работят под надзора на регионалните мениджъри за 
туберкулозата. Проектът ще стартира в 10 големи ромски общности и постепенно ще се 
разширява до пълно обхващане на тази популация. 

 

 

 

Бенефициенти – ромската общност и цялото население  
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4.3.2 Взаимодопълващи се системи 

Ако предложението има няколко компонента, опишете взаимодопълващите се системи, 
получени като комбинация от различни компоненти — например съвместни дейности срещу 
туберкулоза/ХИВ. 
(Използвайки термина "взаимодопълващи се системи", ние имаме предвид добавената стойност, 
която различни компоненти допринасят един за друг, или как комбинацията от тези компоненти 
може да постигне по-широко въздействие.) 

 

 

4.4 Контекст на националната програма за този компонент 

Информацията по-долу помага на разглеждащите предложението да разберат контекста на 
болестта и по кои проблеми ще работи предложението. В тази връзка исторически, сегашни и 
прогнозни данни за епидемиологичната обстановка, стратегии за контрол над заболяването, по-
широки рамки за развитие и наличността на ресурсите и несъответствията трябва да бъдат ясно 
документирани. Направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.4. 

4.4.1 Посочете дали разполагате с със следните документи (отбележете съответното поле) и 
ако е така, прикачете ги като приложение към формуляр за предложение: 

 

 Стратегически национален план за заболяването  

 Национален бюджет или прогнозни разходи за конкретното заболяване  

 Национален план за мониторинг и оценка (за здравния сектор, за конкретното 
заболяване или други) 

 Друг документ, който е релевантен към контекста на националната програма за борба 
със заболяването (напр. последен доклад от епидемиологичен надзор) ( 2004 г., 
изпратен до СЗО, доклади от мисии на СЗО в България)  
Моля, конкретизирайте: 

     Доклад от епидемиологичен надзор на туберкулозата за EuroTB, 2005г. 
(вж.приложения Анекс 22); 

- Национален доклад от надзор над резистентността до СЗО - EuroTB, 2005г. (вж. 
приложения Анекс 23);  

- Доклад по проект от името на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
(ШАРС), Проект  7F-00874.02.02, Мисия в България, януари 2005г. (вж. приложения 
Анекс 24); 

- Доклад по проект от името на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
(ШАРС), Проект  7F-00874.02.02, Мисия в България, март 2006г. (вж. приложения Анекс 
25); 
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4.4.2 Епидемиологична и специфична за заболяването предистория 

Опишете и представете най-актуалните данни за етапа и вида на епидемията и нейната 
динамика (включително разбивка на данните по възраст, пол, група от населението и 
географско положение, когато е възможно), най-засегнатите групи от населението и данни на 
резистентността към медикаменти, ако е нужно. По отношение на компонентите за борба с 
маларията, включете също карта за географско разпределение на проблема с маларията и 
съответните мерки за контрол, които са вече одобрени и се използват. Информацията за 
резистентност към медикаменти е от конкретна важност, ако предложението включва 
антималарийни медикаменти или инсектициди. В случая с компонентите за туберкулоза, 
посочете освен това, режимите за лечение, които се използват или предстои да се използват 
причините за тяхното използване. 

 
В исторически аспект България е постигнала значителни успехи в контрола на туберкулозната 
епидемия в страната чрез прилагане на чуждестранния опит и разработване на собствени 
програми още през втората половина на миналия век. Това доведе до намаляване на 
заболеваемостта от туберкулоза до 25.1/100 000 през 1990 г. Поради редица причини, свързани с 
настъпилите промени в страната, в края на миналия век се регистрира удвояване на 
регистрираните случаи с туберкулоза до 49.9/100 000 през 1998 г. След това се отбеляза 
тенденция за задържане и бавно намаляване на заболеваемостта – 45.0/100 000 през 1999 г. до 
42.4/100 000 през 2004 г. По предварителни данни от Националния център по здравна информация 
(НЦЗИ) заболеваемостта от туберкулоза през 2005 г. е 40.1/100 000 (виж Графика 1 по-долу).  

 

Графика 1. Заболеваемост от туберкулоза в България в периода 1996-2005 г. 

 
 
По най-актуални официални данни, включени в Доклада за надзор над ТБ до СЗО-EuroTB за 2004г., 
в страната са регистрирани общо 3 232 случая на туберкулоза, от които 2 887 (89%) белодробна 
туберкулоза, а 345 (12%) – с извънбелодробна.  2154 от всички пациенти с ТБ са мъже (67%). 
Случаите с бацилоотделяне са 1 315 (41%). Рецидивите са 102. По прогнозни данни на СЗО 
смъртността за 2004г. е  3,9/ 100 000. 
 
Мултирезистентна туберкулоза в Р България беше установена за първи път през 1995 г.- 2.15%. 
През 1998 г. новорегистрираните случаи с MDR-TB се увеличиха на 10.9%. През 2004 г. MDR-TB е 
5.7%. През 2005 г. има новорегистрирани 47 болни с мултирезистентна туберкулоза, от които 22 
(47%) са с първична резистентност. Това показва, че в страната циркулират вирулентни 
резистентни щамове. През 2005 г. бяха регистрирани 57 болни с монорезистентност към Изониазид 
(H), 16- към Рифампицин (R), 23- към Стрептомицин (S), и 15- към Етамбутол (E). Общо 
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монорезистентност беше установена при 111 пациенти с туберкулоза, от които 89 (80%) не са 
получавали предшестващо лечение с противотуберкулозни лекарства. 
 
Досега резистентността се изследва в 17 от общо 31 микробиологични лаборатории по 
туберкулоза. Данните са агрегирани. Новоразкритата Национална референтна лаборатория по 
туберкулоза ще провежда контрол на качеството на работата в лабораториите на ІІІ ниво, с което 
ще се установи реалното разпространение на MDR-TB в страната. Лечението на 
мултирезистентната туберкулоза е затруднено, тъй като не разполагаме с всички препоръчани от 
СЗО резервни противотуберкулозни препарати.  

 

Разпределението на болните с туберкулоза по възрастови групи показва, че заболяването засяга 
най-работоспособната възраст от 25 до 54 години (58%). През последните години се регистрира 
тенденция за повишаване на заболеваемостта сред възрастните хора- 15% от всички регистрирани 
болни с туберкулоза.  
 
През последните 10 години се наблюдава тенденция за бавно нарастване на заболяемостта от 
туберкулоза при децата. Увеличава се относителният дял на децата с хематогенни форми и 
туберкулозен менингит. През 2005 г. има регистрирани 227 деца с туберкулоза - от тях 212 (93%) са 
с белодробна и 15 (7%) - с извънбелодробна туберкулоза. 119 (52%) са момчета. Има регистрирани 
2 смъртни случаи на деца с туберкулозен менингит (0.9%). Приблизително 20% от децата в 
училищата са с латентна туберкулозна инфекция. През 2005 г., 33% от лекуваните деца с различни 
форми на туберкулоза са с доказано директно бацилоотделяне.  
 
Разпределението на регистрираните случаи от туберкулоза по региони показва, че в почти 
половината от регионите заболеваемостта е над средната за страната (виж Фигура 1 по-долу). 
 

Фигура 1. Карта на България – заболеваемост от туберкулоза по географски региони за периода 01.01.-31.12.2005 г. 

 
 
Прави впечатление, че нарастват случаите с тежки разпространени белодробни форми с 
разпадане и директно бацилоотделяне, което говори за късно откриване на болните поради 
ненавременно потърсена медицинска помощ, недостатъчен обхват на контактните на болните с 
туберкулоза и недооценяване на проблема от първичната здравна мрежа. Посоченото е особено 
тежък проблем при здравно неосигурените, оставащи извън обхвата на първичната здравна мрежа, 
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и хората от рисковите групи- затворници, роми, венозни наркомани, бездомни, деца на улицата. 
 
За периода 1986 - 2005 година в България, броят на официално регистрираните случаи на 
инфектиране с ХИВ е 598, при 167 от които е поставена диагноза СПИН. По експертна оценка 
реалният брой на инфектираните с ХИВ е до пет пъти повече от официално регистрираните. Броят 
на новорегистрираните случаи с ХИВ нарасна от 15−20 в началото на 90-те години до 40-60 през 
последните години и достигна 83 през 2005 г.  
 
Сред кумулативния брой регистрирани случаи на ХИВ инфекция към края на 2005 г. (като 
регистрацията започва от 1986 г.), за които е известен пътят на предаване, приблизително 90.5% 
са се инфектирали по сексуален път;  5.1% - чрез инжекционна употреба на наркотици, 3.6% - при 
преливане на кръв и кръвни продукти (последните случаи от тази група са регистрирани през 1996 
г.) и  0.8% - са деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Трябва да се подчертае, че само през 2005 
са регистрирани 13 нови случая на заразени интравенозни наркомани, които представляват 41% от 
всички случаи на ИВН регистрирани през периода 1986-2005 г.  
 
Разпределението на данните по пол показва,че 67,3% от регистрираните случаи са мъже. Най-
силно засегнатата е възрастова група между 20-39 години, които представляват 73% от всички 
регистрирани случаи. Най-голям брой случаи са регистрирани в четири големи града – столицата 
София (203), Варна (47), Бургас (76) и Пловдив (49), които съставляват 64% от всички случаи, 
регистрирани до края на 2005 г. 
 
Коинфекцията TB/ХИВ е важен елемент от контрола на туберкулозата. Данните от 2005 г. за 
България показват, че при 29% от новорегистрираните случаи с ХИВ е установена туберкулозна 
инфекция. Няма данни за превалентността на ХИВ сред болните с ТБК. 
 
В България се прилагат всички стандартни режими по лечебни категории, посочени в „Лечение на 
туберкулозата: Ръководни насоки за национални програми” на СЗО, 2004. Медикаментозното 
лечение е безплатно за пациентите и се покрива изцяло от бюджета на Министерство на 
здравеопазването. 
Медикаментите се поръчват и доставят централно от Министерство на здравеопазването. В 
България в момента се предлагат само основни туберкулостатици. 
 
Липсват статистически данни за уязвимите групи в Република България, но Експертният съвет по 
туберкулоза към МЗ определи ромите, затворниците, интравенозните наркомани и лицата с 
алкохолна зависимост, бежанците и търсещите убежище като групи с най-висок риск за заболяване 
от ТБ.   
 
Здравното състояние на ромите се влошава, с високо ниво на заболеваемост и смъртност, и по-
кратка продължителност на живот (10 години по-малко от средната за страната). Масовото 
обедняване в следствие високото ниво на безработица, недохранването, лошите хигиенно-битови 
условия и пренаселеността, многократните и чести раждания в ранна възраст са фактори, които 
допринасят за влошаване на здравето в ромските общности и улесняват разпространението на 
туберкулозата. Често сред ромското население туберкулозата е съчетана с други социално-
значими заболявания. 
 
Според данни, предоставени от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към 
Министерството на правосъдието, броят на затворниците през 2005 г. е бил 11 289 души. От тях 
146 са диагностицирани за първи път с активна белодробна туберкулоза и само 16 са с позитивни 
резултати от посявка. Това е ясен знак за необходимостта от подобряване на диагностиката в тази 
група.  
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4.4.3 Инициативи за контрол на заболяването и по-широка рамка на инициативи за развитие 

Предложенията до Глобалния фонд трябва да се разработват въз основа на комплексен преглед на 
капацитета на системите за здравеопазване, специфични за заболяването национални стратегии 
и планове и по-широки рамки за развитие. Този контекст следва да помогне при определянето на 
това доколко успешните програми могат да бъдат разширени по мащаб, за да се постигне 
въздействие срещу трите заболявания. Направете справка с "Указания за изготвяне на 
предложения", Раздел 4.4.3. 

а) Опишете изчерпателно сегашните стратегии за контрол над заболяването и програми , 
насочени към заболяването, включително всички съответни цели и оперативни задачи по 
отношение на работата за контрол над заболяването. (Включете както съществуващи 
програми на Глобалния фонд и други програми, които се реализират в момента или се 
планират от всички заинтересовани участници и съществуващи и планирани ангажименти 
към международни инициативи и партньорства.)  

 
Туберкулозата е социално значимо заболяване, което води до намалена дееспособност, повишена 
инвалидизация и смъртност и оказва неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална 
стабилност на индивида, семейството и обществото. Огромните щети, причинени от това 
заболяване в личен и обществен план, както и значителните разходи за лечение на тежките и 
мултирезистентни форми, налагат обществото да мобилизира всички свои усилия в борбата с 
туберкулозата. 

 
Осъзнавайки необходимостта от единна национална политика за справяне с туберкулозата, още 
през 1994 г. бе разработена първата Българска национална програма за ТБ, а през 1997 г. бе 
създаден Експертен съвет по ТБ към Министерството на здравеопазването. С оглед продължаване 
на изпълнението на специфичните дейности и осигуряване на устойчивост на усилията на 
компетентните държавни институции, през 2004 г. Правителството прие поредната четвърта 
Национална програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г. 
(Решение № 12 на МС от 13.01.2004 г.), която беше разработена в съответствие с Резолюция 53.2 
на Петдесет и третата сесия на Световната Здравна организация (СЗО) от м. май 2002 г., 
Европейския план за разширение на стратегията за кратък курс на лечение на туберкулозата под 
непосредствен контрол (DOTS), приет на Петдесет и втората сесия на Европейския регионален 
комитет на СЗО през м. септември 2002 г., както и националните особености и хода на реформата 
в здравеопазването у нас. Програмата се основава изцяло на внедряването и разширяването на 
DOTS-стратегията в България и цели осигуряване на достъп до лечение на цялото население, 
включително представители на уязвимите групи.  
 
Основната цел на Националната програма е да се ограничи заболеваемостта и намали 
смъртността от туберкулоза в Република  България. Най-важните задачи в нея са: 
1. Своевременна диагностика на туберкулозата. 
2. Постигане на оптимални лечебни резултати и намаляване честотата на рецидивите. 
3. Подобряване на контрола и намаление на случаите с мултирезистентен причинител. 
4. Провеждане на специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика. 
5. Намаляване риска за разпространение на туберкулозата. 
6. Контрол и мониториране на дейността. 
7. Здравно образование на населението по проблема “Туберкулоза”. (вж. приложения Анекс 20 
"Национална програма за контрол на туберкулозата 2004-2006г.). 
 
С цел подпомагане на Националните програми за контрол на туберкулозата, за периода 1998-2005 
г. България изпълняваше съвместен проект с Швейцария в рамките на Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество (Swiss Agency for Development and Cooperation).   
 
Със заповед № РД 09-362 от 05.07.2006 г. на Министъра на здравеопазването, беше сформирана 
Работна група за разработване на проект на пета Национална програма за превенция и контрол на 
туберкулозата за периода 2007-2011 г.  
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b) Опишете ролята на усилията за контрол на СПИН, туберкулоза и/или малария в по-
широка рамка на развитието като Стратегии за намаляване на бедността, Инициативата 
за задлъжнели бедни държави (HIPC), Целите на хилядолетието за развитие или 
секторните подходи. Очертайте всички връзки с международни инициативи като 
инициативата "За универсален достъп" на СЗО/UNAIDS, Глобалния план за спиране на 
туберкулозата и Партньорството за спиране на маларията. 

 
През 2003 г. беше изготвен и представен първия Национален доклад „Цели на 

хилядолетието за развитие - България 2003”, който адаптира към българския контекст целите на 
развитието, определя конкретни цели за периода до 2015 г., както и показатели за тяхното следене. 
 
В доклада са заложени две основни цели по отношение на туберкулозата – намаляване на 
заболеваемостта от 48/ 100,000 през 2002 г. до 20/ 100,000 през 2015 г.; и нарастване на броя 
успешно излекуваните болни по DOTS от 70% през 2002 г. до 83% през 2015 г. при пълно покритие 
на страната и качествено прилагане на DOTS стратегията.  
 
Докладът за Целите на хилядолетието за развитие определя и намаляването наполовина на 
крайната бедност и недохранването. Това ще бъде от значение за постигане на контрол на 
туберкулозата. 
 
Докладът за Целите на хилядолетието за развитие определя специфичните задачи за подобряване 
на контрола на туберкулозата в България, които са заложени в Националната програма за периода 
2004-2006 г. Те включват: 

1. Подобряване контрола на качеството и бактериологичните лаборатории 
2. Подобряване на потока на информацията от периферията до центъра 
3. Намаляване дела на рецидивите и болните, прекъснали лечение, за да се ограничи 

разпространението на болестта 
4. Предотвратяване на мултирезистентната туберкулоза чрез осигуряване на коректно 

лечение на всички болни с резервни туберкулостатици и проследяване на всички болни 
до края на лечението 

 
Петата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 
2007-2011 г. и Плана за действие към нея се разработват в съответствие с ръководните насоки в   
Глобалния план за спиране на ТБ 2006-2015 г. 
 
Трябва да се отбележат следните връзки на Програмата за ТБ контрол с международните 
инициативи:  

- България внедри DOTS стратегията, препоръчана от СЗО и Международния съюз за борба 
срещу туберкулозата и белодробни заболявания //International Union Against Tuberculosis 
and Lung Diseases/;  

- Регионалното бюро на СЗО за Европа, ЕвроТБ, съдейства за ефективен ТБ контрол в 
България чрез редовни мисии в страната; 

- ТБ специалисти и микробиолози участваха в обучителни курсове по въвеждане на DOTS 
стратегията, организирани от СЗО и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество; 

- Подобряване на лабораторния контрол в страната чрез включване на Националната 
референтна лаборатория по туберкулоза в мрежата на “Наднационалните лаборатории” на 
СЗО;  

- Подобряване на системата на надзор на ТБ със съдействието на СЗО и други 
международни партньори;  

- Подготвя се нова кандидатура на страната за доставка на препaратите от втора линия чрез 
Комитета “Зелена светлина” : 

 

В проекта на Национална здравна  стратегия 2007-2012 г. и Плана за действие към нея за 
периода 2007-2009 г., е включена отделна оперативна цел за подобряване на контрола на 
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ТБ в България. (вж.приложения Анекс 27).    

Националният план за борба с бедността и социалното изключване за 2005-2006г. (вж.приложения 
Анекс 28) включва комплексни дейности за подобряване на достъпа до здравно обслужване, 
включително заделяне на средства от националния бюджет за прилагане на Националната 
програма за борба с ТБ. 

Редица политически документи отбелязват загрижеността и политическата воля на правителството 
за намаляване на неравностойното положение на ромското население. Някои от тях насочват към 
цялостна политическа концепция като: Национален план за действие по „Десетилетие на ромското 
включване: 2005-2015г.” Други се фокусират към намаляване на здравните проблеми: „Здравна 
стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства” или 
повишаване на образователния статус:”Национален план за действие по изпълнение на 
стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
(2004/2005 – 2008/2009 учебна година), бедността и жилищните условия също са насока в работата 
на Правителството: „Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
република България за периода 2005-2015 година”. 

 

 

 

4.4.4 Национална система на здравеопазване 

a) Опишете накратко (националната) система на здравеопазване, включително обществения 
и частния сектор, доколкото това е свързано с намаляването на въздействието и 
разпространението на съответното заболяване.  

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СИСТЕМА 

Република България все още се намира в процес на преход към пазарна икономика. След 
годините на дълбока икономическа криза днес е постигната относителна макроикономическа 
стабилност. Въпреки това, редица остри икономически и социални проблеми не са решени и 
оказват отрицателно влияние върху здравеопазването в страната. 

В сравнение със страните от ЕС, включително новоприетите, България се характеризира с 
относително високи равнища на безработица, най-ниски доходи и най-нисък брутен вътрешен 
продукт (БВП) на глава от населението. През годините на прехода, разходите за 
“Здравеопазване” като дял от БВП постепенно нарастват, но въпреки това здравната система 
страда от недостатъчно финансиране. Сравнението с други европейски страни показва, че делът 
на здравеопазването в БВП е значително по-висок – Унгария  6.8%, Словакия  - 6,7 %, Чехия – 7,3 
%, Португалия – 7,7% Гърция – 8,7%, Белгия – 8,8%. 

Тенденцията за влошаване на демографската ситуация в страната, формирала се в 
последните две десетилетия се проявява в задълбочаване процесите на депопулация и 
застаряване на населението - спад на раждаемостта; покачване на смъртността; интензивна 
емиграция и отрицателен естествен прираст. 

Регистрираната тенденция за влошаване на здравето на нацията се дължи, както на 
социално-икономическата ситуация в страната и реформите, провеждани в здравеопазването, 
така и на нездравословния начин на живот на българите, свързан с повишено тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, небалансирано и нерационално хранене, стрес и 
др.  

В средата на 90-те години бяха предприети редица реформи в публичния сектор. С цел 
създаване на адекватно здравно законодателство се приеха: Закон за здравето, Закон за 
здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения, Закони за съсловните организации на 
лекарите и стоматолозите, Закон за съсловната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти, Закон за лекарствата и аптеките в 
хуманната медицина, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за 
трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон за кръвта, кръводаряването и 
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кръвопреливането и други. С това беше изградена законодателната база за реформата в 
здравеопазването. 

От държавно финансирана система по модела на съветската система "Семашко" през 2000 
г. здравеопазването премина на осигурителен принцип. През изминалите години се въведе 
моделът на задължително здравно осигуряване и се създаде Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК), като финансирането на здравеопазването се споделя от нея и 
републиканския бюджет. Тенденцията на реформата в здравеопазването е постепенно 
намаляване на дела на бюджетното финансиране, особено от началото на 2006 г., и 
преминаване към финансиране на здравно осигурителен принцип. 

 
млн. лева 

Консолидиран  държавен 
бюджет 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% на общите разходи за 
здравеопазване към БВП 3,70% 4,00% 4,50% 4,80% 4,60% 4,80% План 

Общо разходи за 
здравеопазване 

500 612 737 868 904 907 1 023 

Национална 
здравноосигурителна каса 

65 219 299 396 451 503 694 

Министерство на 
здравеопазването 

149 252 295 306 330 295 208 

Общини 212 94 107 112 57 71 66 

Други министерства и 
ведомства 

74 47 36 53 67 38 54 

 
Финансовият ресурс в системата за периода 2000-2006 г. нараства, но за сметка главно на 

повишената заболеваемост на населението, по-високите цени на лекарствата, консумативите, 
разходите за електричество, вода и топлоенергия, т.е. увеличението на разходите не означава 
по-голям обем медицински услуги.  

Високото ниво на разходи за лекарствени средства създава нарастващ натиск за все по-
големи общи разходи. През последните пет години високият ръст на разходите за лекарства е 
общо явление за повечето европейски страни и той надминава този на общите разходи за 
здравеопазване. 

Задържането на нисък дял на разходите за здравеопазване се очаква в бъдеще да 
задълбочи отрицателните демографски и епидемиологични тенденции на България. 

Новосъздадените здравни и лечебни заведения от доболничната помощ, както и част от 
болничните здравни заведения са регистрирани като търговски дружества. За една част от тях 
собствеността върху капитала се придобива от държавата и правата се упражняват от 
Министъра на здравеопазването, а за друга част – от общината и правата се упражняват от 
съответния общински съвет. Към настоящия момент структурата на стационарната пневмо-
фтизиатрична мрежа в страната е следната: 13 областни диспансера със стационар за лечение 
на туберкулоза; 7 специализирани болници по белодробни болести и туберкулоза за активно 
лечение, от които 5 са държавни и 2 – общински; 5 болници за продължително лечение. В 10 
областни многопрофилни болници има разкрити отделения за лечение на болни от туберкулоза, 
но в тези региони няма диспансери  (вж. Графика 3 по-долу) 

 
 
картинка 
 
 
 
Законът за здравното осигуряване (1998 г., ДВ, бр.70) дава рамката за организирането на 

задължително здравно осигуряване от вида на обществен договорен модел. Беше създадена 
НЗОК, която функционира от март 1999 г. Основната й задача е да осъществява и администрира 
задължителното здравно осигуряване в България, в частта по управление на събраните средства 
и заплащане на използваните здравни дейности и лекарства в определен обхват. В началото в 
дейността на НЗОК беше включена само извън болничната помощ, а от юли 2001 г. започна 
обхващане и на болничния сектор. Диагностиката и лечението на ТБ обаче не са включени в 
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здравните услуги, заплащани от НЗОК. Понастоящем тези разходи се покриват само с преки 
субсидии от държавния бюджет. Хората от уязвимите групи са здравно неосигурени. 

Създадената система на първична, специализирана и медико-диагностична извънболнична 
помощ показва съществуването на редица проблеми, както в достъпа на населението, така и в 
ефективността на нейната реализация. Живеещите в отдалечени и слабо населени места често 
изпитват затруднения в достъпа си до избрания личен лекар. Наред с това ефективността от 
извършваните от тях профилактични дейности не може да бъде оценен, поради липса на 
инструментариум за отчитане на резултатите. 

В заключение, основните проблеми на финансирането на здравеопазването, които се 
очертават  на сегашния етап от развитието са: 

� Недостатъчен размер на средствата за здравеопазване като дял от БВП; 
� Недовършено преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ; 
� Забавяне на изграждането на цялостна информационна система за мониторинг на 
дейностите ; 

� Повишаване на здравните потребности и разходите за тяхното удовлетворяване, 
произтичащи от негативните тенденции в демографския и здравен статус на населението. 

 

b) Предвид анализа по-горе, обяснете дали сегашната здравна система ще бъде в 
състояние да постигне и поддържа разширяването на мащаба на интервенциите срещу 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария. Какви ограничения съществуват? 

При съществуващата в момента финансова подкрепа има минимална перспектива за постигане и 

подобряване на контрола на туберкулозата в България. Основните ограничения в сегашната 

здравна система в България са: хроничен недостиг на средства, недостатъчен акцент върху 

превенцията, профилактиката и навременното диагностициране на ТБ, липсата на финансови 

ресурси за обновяване на остарелите здравни заведения и осигуряване на съвременно диагностично 

оборудване, липса на ресурси за осигуряване на обучение на личните лекари по въпроси, свързани 

с ТБ, което води до нисък процент навременно откриване на заболяването. Допълнителна пречка е 

лошото финансово състояние на повечето пациенти с ТБ и фактът, че те живеят в отдалечени 

населени места, далеч от здравните заведения.       

c) Опишете националните планове за укрепване на системите на здравеопазване, които се 
свързани с тези ограничения. Ако това предложение включва искане за ресурси, което да 
помогне за преодоляване на тези ограничения, опишете как предложението ще допринесе 
за укрепване на здравните системи. 

Проектът на Националната стратегия и нейния План за действие целят преодоляване на някои от 

тези ограничения и включват прогресивно увеличаване на разходите. Бюджетът за тези разходи е 

определен, но все още не е осигурен. Тъй като не са налице външни ресурси, успешното прилагане 

на планираните дейности зависи от подкрепата от Глобалния фонд. 

 

4.5 Анализ на финансовите и програмни несъответствия  

Интервенциите, включени в предложението, трябва да бъдат идентифицирани чрез анализ на 
несъответствията във финансовото и програмно покритие на съществуващите програми. Този 
анализ трябва също да вземе предвид несъответствията в здравните системи, отнасящи се до 
намаляване на въздействието и разпространението на заболяването. Финансирането от Глобалния 
фонд трябва да е допълнително към съществуващи усилия, а не да ги измества, като сега 
извършваните действия, осигуряващи този допълнителен характер, трябва да бъдат описани. За 
повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.5. 
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Използвайте Таблица 4.5.1-3 за да предоставите в резюме всички цифри, използвани в раздели 4.5.1 до 
4.5.3.  

 

4.5.1 Цялостна оценка на потребностите 

a) Въз основа на анализа на националните цели и внимателния анализ на данни от 
епидемиологичния надзор за заболяването и прогнозните данни за целевата група за този 
компонент от борбата срещу заболяването, опишете цялостните потребности за 
програмата по отношение на хората, които се нуждаят от тези основни услуги. Посочете 
количествените потребности за 3-5 основни услуги, които ще се предоставят (напр. 
антиретровирусни препарати, мрежи, третирани с инсектициди, Кратък курс на лечение 
под непосредствен контрол (Directly Observed Treatment Short-Course) за лечение на 
туберкулоза). Конкретизирайте също доколко тези потребности в момента са финансово 
обезпечени за пълния срок на предложението от вътрешни източници или други донори. 
Отбележете, че този анализ на недостигащите ресурси трябва да е водещ при попълването на 
Таблицата с цели и индикатори в раздел 4.6. При попълване на този раздел следва да направите 
справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.5.1. 

 

Четвъртата НТБП – 2004-2006 г. (приложена като Анекс 20), е в съответствие с 
директивите на СЗО и целите на хилядолетието за развитие на България, приети през 
2003 г. В процес на разработване е нова 5-годишна НТБП 2007-2011, основа на която са 
формулираните в настоящото предложение цели и дейности, които не се очаква да бъдат 
финансирани от държавния бюджет. 

Установиха се редица проблеми при изпълнението на формулираните в сегашната НТБП 
специфични задачи, свързани основно с организацията и функционирането на здравната 
мрежа, пряко ангажирана с контрола на ТБ, необходимостта от укрепване на отделни 
нейни структури (бактериологични лаборатории, места за лечение на болните с МДР-ТБ, 
квалификация на изпълнителите на първична здравна помощ), изграждане на адекватна 
информационна система, обхващаща всички дейности, свързани с контрола на ТБ. 
Адекватното финансиране е от основна важност за успешното прилагане на НТБП, за да 
бъдат обезпечени нейните дейности. 

 Въз основа на анализа на досега извършеното по контрола на ТБ в България 
могат да бъдат посочени следните основни програмни несъответствия в съществуващата 
НТБП: 

- Понастоящем надзорът над ТБ в България се основава на обобщени данни, отчитани 
ежегодно от местно на централно ниво пред Министерство на здравеопазването. Тези 
обобщени данни се записват и доставят в хартиен вид, което препятства и забавя анализа 
на данните. Освен това сегашната система затруднява контрола в периферията на 
последователността на данните и не позволява вземането на бързи решения въз основа 
на актуални данни, особено по отношение на резистентността.  

- В момента не съществува национална структура за управление на програмата за 
контрол на туберкулозата. В резултат на това няма централна координация, надзор и 
мониторинг над дейностите. Връзките с други национални и международни агенции, 
участващи в дейности по контрол на ТБ са затруднени поради липсата на ясно 
идентифицирана партньорска институция. 

- В резултат на липсата на отделно национално звено за мониторинг и оценка, няма 
Национален план за мониторинг и оценка на ТБ като неотделима част от Националната 
програма за контрол над ТБ. 

- Въпреки предвидените мерки за повишаване на квалификацията по ТБ на лекарите от 
първичната здравна мрежа (ОПЛ) това не можа да бъде осъществено. В България са 
регистрирани около 5600 ОПЛ, разпределени неравномерно в различните области. 
Повечето от тях са без специалност (някои са с обща медицина, вътрешни болести, 
педиатрия, хирургия и др.), но са без достатъчна следдипломна квалификация, насочена 
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към ТБ. Това е важна причина за късно насочване на болни с ТБ, или лица с висок риск за 
ТБ, към специализираната здравна мрежа, несвоевременна диагноза и късно започване 
на лечение. Разработването и разпространението на наръчник за ТБ, и обучението на 
поне половината ОПЛ, особено в регионите с висока заболеваемост и болестност от ТБ е 
важна задача, нуждаеща се от финансиране. 

- Ограничи се възможността за издирване, обхващане и проследяване на контактните за 
ТБ лица и обработване на инфекциозните огнища поради настъпилите промени в 
Националната здравна система, намалението на капацитета на диспансерите за ТБ и 
тяхното недостатъчно финансиране. Това е важна предпоставка за безпрепятствено 
разпространение на инфекцията, късно откриване и лечение на болните, поради което е 
необходимо осигуряване на човешки ресурс и промяна в организацията на дейността.  

- При най-консервативна оценка въз основа на броя на регистрираните в последните 
години болни от ТБ БК(+) контактните лица, нуждаещи се от активно издирване, насочване 
за изследване и проследяване надхвърля 7500 души годишно. Голяма част от тях остават 
неизследвани и непроследени. Това налага да се възстанови и финансира дейността на 
„патронажните сестри” към специализираните структури за ТБ в регионите. Тази дейност 
трябва да се интегрира в дейностите сред рисковите групи. 

- Процентът бактериологично потвърждение на диагнозата сред пациенти с белодробна 
ТБ е нисък, като някои лаборатории не извършват изследванията според изискванията. 
Освен това тестовете за лекарствена резистентност не се провеждат според установените 
стандарти. Усъвършенстването на техническото оборудване на бактериологичните 
лаборатории  и обучението на персонала, както и стандартизирането на методите за 
културелно изследване и въвеждането на контрол върху качеството са необходими 
условия за изправяне на това несъответствие.  

- Не достигат средства за ремонт и поддръжка на остарялата материална база и за 
доставяне на диагностична апаратура и консумативи за изследванията, включително в 
заведенията, където са хоспитализирани деца с тежки форми на ТБ. 

- Невъзможно засега е установяването с достатъчна достоверност на разпространението 
на множествената лекарствена резистентност (MDR) поради несигурност на резултатите 
при изследването. Освен това повечето резервни лекарства за лечението на такива 
форми не са на разположение и повечето пациенти с MDR-TB не получават адекватно 
лечение. В резултат на това смъртността сред тях е висока и съществува реален риск от 
нарастващо разпространение на резистентността и увеличаване на разпространението на 
заболяването сред общото население. 

- ХИВ е един от основните рискови фактори за ТБ. Понастоящем изследването за ХИВ 
сред пациенти с ТБ не се извършва редовно. Освен това поради свързани с нормативната 
база причини има проблеми при доставянето на лекарства за едновременно лечение на 
туберкулоза и СПИН. Необходимо е да се вземат мерки за рутинно изследване на 
пациенти с ТБ за ХИВ и промяна на нормативната база за осигуряване на лекарства за 
пациенти с коинфекция. 

- В местата за лишаване от свобода затворниците не се подлагат на незабавни прегледи 
за ТБ при влизането си в затвора, а подозрителните случаи по време на излежаване на 
присъдата не се идентифицират и лекуват своевременно. Освен това процентът 
бактериологично потвърдени случаи сред всички регистрирани случаи е много нисък. Това 
показва програмни и технически проблеми при контрола на ТБ в системата на затворите, 
което изисква управленско и техническо усъвършенстване чрез реорганизиране на 
профилактичните прегледи, обучение на персонала и рехабилитация на здравните 
заведения. 

- Броят на пристрастените към наркотични вещества се оценява на 20-30 000 души, а 
алкохолизмът е проблем за над 300 000 души. Регистрирани са около  1000 бежанци и 
търсещи убежище, а 700 деца живеят в приюти. Разпространението на ТБ сред тези 
рискови популации е неизвестно, а за повечето от тях достъпът до здравни услуги е много 
ограничен, поради лични и структурни причини, отчасти свързани със стигмата на 
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туберкулозата, бедността и социалната изолация. Улесняването на достъпа до здравно 
обслужване чрез наемане на патронажни работници, информация, повишаване на 
информираността на общността и правилно използване на медиите се считат за 
необходими за преодоляване на тези несъответствия. 

– Ромското население в България представлява около 10% от общото население, но 
процента пациенти с ТБ сред него е диспропорционално висок. Много от тези пациенти 
живеят в затворени общности с ограничен достъп до здравеопазване. Освен това е 
завишен процентът пациенти, които прекъсват лечението на ТБ преди завършването му.  
Необходимо е да се наемат работници от самите общности, които да са запознати с 
културната среда на групата. Те ще служат като посредници и помощници на 
официалното здравеопазване и могат да бъдат обучени да откриват подозираните случаи 
на ТБ и да проследяват пациенти, които провеждат амбулаторно лечение. Това се счита 
за предпоставка за подобряване на ситуацията и повишаване на процента излекувани 
пациенти. 

b) Въз основа на анализа на националните цели по компонента за борба срещу 
заболяването, опишете цялостните финансови потребности. Този анализ трябва също да 
вземе предвид необходимите инвестиции в здравните системи, свързани със 
заболяването. Представете предварителен разчет за разходите, необходими за 
покриване на общите потребности и дайте информация за това как се развиват тези 
разходи (напр. разходи за национални стратегии, средносрочна разходна рамка). 
(Реалните цели за предишни години и планираните и разчетени разходи за бъдещите години 
трябва да се включат в таблица 4.5.1-3 [ред A].) 

 

МЗ и общинската администрация с техния бюджет осигуряват основно средствата за 
диагностика и лечение на болните с ТБ, и в недостатъчна степен необходимото за 
издръжка, ремонт и апаратура на лечебните заведения, ангажирани с контрола на ТБ в 
България. Възнагражденията на медицинския персонал се формират на базата и от 
предвидените за диагностика и лечение на болните с ТБ средства. За отделни дейности, 
съществена част от НТБП, въобще не бяха предвидени средства. Въз основа на анализа 
на потребностите могат да бъдат посочени следните важни финансови несъответствия на 
НТБП: 

-  Не са предвидени средства за мониторинг и оценка на дейностите по НТБП, както и за 
обучението на хората, ангажирани с това. 

- Не са предвидени средства и не са създадени условия за обучение на ОПЛ и 
медицински (вкл. патронажни) сестри, лаборанти в бактериологичните лаборатории, и 
продължаваща медицинска квалификация. 

- Не достигат средства за изследвания, медицински консумативи, дооборудване на част от 
бактериологичните лаборатории от по-високо ниво, вкл. НРЛ. 

- Не са предвидени средства за достъп до и разпространение на информация 
(професионална, за населението, вкл. за уязвими групи), средства за комуникация.  

- Предвидените специфични дейности по оперативни цели 3, 4 и 5 не са финансирани и 
поради това не са извършвани. 
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4.5.2 Текущи и планирани източници на финансиране 

a) Опишете текущите и планирани финансови вноски от всички вътрешни източниците 
(включително кредити и опростени дългове) отнасящи се до този компонент. (Обобщете 
финансовите суми за минали и бъдещи години в таблица 4.5.1-3 [ред B].) 

Въз основа на определянето на финансовите нужди по националните приоритети и прогнозите за 

необходимите финансови ресурси за тяхното прилагане, общите потребности, заложени в 

Националната програма за ТБ за 2007-2011г. възлизат на 38 587 436 евро. 

b) Опишете текущите и планирани финансови вноски очаквани от всички външни източници 
(включително безвъзмездна помощ от Глобалния фонд и друго финансиране от външни 
донори) отнасящи се до този компонент. (Обобщете финансовите суми за минали и бъдещи 
години в таблица 4.5.1-3 [ред C].) 

От общите необходими ресурси държавният бюджет за петгодишния период ще осигури 

приблизително 60% или 23 100 784 евро. Вътрешните ресурси ще се използват за посрещане на 

спешните потребности, свързани с лечението: основни туберкулостатици, включително 

химиопрофилактика, ваксини и диагностика, както и субсидии за болнично лечение на пациенти с 

ТБ. 

 

4.5.3 Изчисление на недостига във финансирането 

Представете калкулация на несъответствието между общите прогнозни потребности и 
текущите и планирани налични ресурси за този компонент в таблица 4.5.1-3 и включете 
допълнителни коментари по-долу. 

Несъответствията между общите необходими средства и планираните налични ресурси за прилагането 

на компонентите и дейностите в Националната програма за контрол на ТБ за периода 2007-2011г. 

възлизат на 15 486 688 евро.  
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Обобщете информацията от 4.5.1, 4.5.2 и 4.5.3 в таблицата по-долу. 
Таблица 4.5.1-3 - Финансов принос към националния отговор 

 
 

Анализ на финансовите несъответствия(конкретизирайте валутата: евро / щ.д$) 

 
Реални  

 
Планирани  

 
Прогнозни  

 

ОБЩО 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Цялостна оценка на 
потребностите (A) 

7,976,153 7,976,153 7,976,153 7,943,213 7,497,330 7,739,792 7,600,594 7,806,508 38,587,436 

Текущи и планирани източници на финансиране: 

Вътрешен източник: 
Национални ресурси за 

финансиране  

3,251,035 3,250,075 3,762,597 4,133,795 4,257,911 4,663,845 4,900,096 5,145,101 23,100,748 

Общо вътрешни 
източници на 
финансиране (B) 

3,251,035 3,250,075 3,762,597 4,133,795 4,257,911 4,663,845 4,900,096 5,145,101 23,100,748 

Външен източник 
(Швейцарска агенция 

за развитие и 
сътрудничество)) 

59,628 61,089                                 0 

Общо външни 
източници на 
финансиране (C) 

59,628 61,089 0 0 0 0 0   0 

Общо налични 
ресурси (B+C) 

3,310,663 3,311,165 3,762,597 4,133,795 4,257,911 4,663,845 4,900,096 5,145,101 23,100,748 

Неизпълнени 
потребности (A) - (B + 
C) 

4,665,490 4,664,988 4,213,556 3,809,418 3,239,419 3,075,947 2,700,497 2,661,407 15,486,688 

7, 
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4.5.4 Допълнителност на средствата 

Потвърдете, че ресурсите, получени от Глобалния фонд, ще бъдат допълнителни към 
съществуващи и планирани ресурси, и няма да заместват същите източници, и обяснете 
планове, с които се осигурява истинността на това твърдение.  

  Българската програма за ТБ контрол получи много малка подкрепа от донори и следователно бе 
финансирана главно от националния бюджет (Министерство на здравеопазването и Регионалните 
здравни власти). Националният бюджет покрива всички разходи, свързани с хоспитализацията на 
пациенти и минимум изследвания, разходите по ТB препарати от първа линия, BCG ваксини, 
заплати на персонала, както и епизодични надзорни посещения на място като част от 
наблюдението по програмата.  
 
Средствата, получени от Глобалния фонд ще бъдат използвани за допълнителни дейности, а 
предишните дейности ще продължат да се субсидират от националния бюджет. Средствата, 
поискани от Глобалния фонд ще бъдат използвани за извършване на изключително важни 
дейности на Националната програма за ТБ контрол, които не са финансирани до момента поради 
липса на достатъчно финансови ресурси. Те включват разработване на национални инструкции за 
ТБ контрол, обучение на различни категории здравни специалисти и социални работници, 
въвеждане на система за контрол/гарантиране на качеството за бактериологичните лаборатории 
(външни и вътрешни), оценка и проследяване на дейностите по програмата, съдействие на 
пациентите по време на лечението и целево насочване към уязвимото население, и здравно 
образоване. Въпреки че по един или друг начин присъстват в предишната и нова Национална ТБ 
програма, тези дейности са получили малко или никакви средства от здравните власти. 

     

 

4.6 Стратегия на компонента 

Този раздел описва стратегическия подход по този компонент от предложението и дейностите, 
които се планират в хода на програмата. Раздел 4.6 съдържа важна информация за целите, 
оперативните цели, области на предоставяне на услуги и дейностите, както и индикаторите, които 
ще се използват за измерване на изпълнението. 

 
За повече информация относно изискванията за този раздел направете справка с "Указания за 
изготвяне на предложения", Раздел 4.6.  

 

В подкрепа на този раздел всички кандидати трябва да подадат: 
 

• Таблица с цели и показатели. Това е включено като Приложение A към формуляра за 
предложение. 
(При задаването на целите в тази таблица, изрично направете справка с анализа за 
потребностите и несъответствията за програмата в Раздел 4.5.1 a. Всички цели 
трябва ясно да показват текущите изходни стойности. За дефиниции относно 
термините, използвани в тази таблица, виж "Комплект документи за мониторинг и 
оценка на ГФ" (M&E Toolkit) предоставени от Глобалния фонд. Освен това направете 
справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.6. 

 

и 
 

• Работен план за компонента, обхващащ първите две години от срока на предложението. 
Работният план също трябва да бъде интегриран в подробния бюджет, упоменат в раздел 
5.2. 

 
Работният план трябва да изпълнява следните критерии (направете справка с 
"Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.6): 

 
a. Той трябва да е структуриран на същия принцип като стратегията на 
компонентите— т.е. да отразява същите цели, оперативни цели, сфери за 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 68 

предоставяне на услуги и дейности.да отразява същите цели, оперативни цели, 
сфери за предоставяне на услуги и дейности. 

 
b. Трябва да обхваща първите две години от срока на предложението и да: 

i бъде подробен за година 1, с разбивка по тримесечия; 

ii бъде индикативен за година 2.  

 
c. Трябва да съответства с Таблицата за цели и показатели (Приложение A към 
формуляра за предложение), упоменат по-горе. 

 
d. Трябва да е интегриран в първите две години от подробния бюджет (направете 
справка с раздел 5.2). 

 
 

Забележете, че словесното изложение в този раздел 4.6 трябва да е свързано с Таблицата за цели и 
показатели (Приложение A към този формуляр за предложение), но същевременно не трябва да се 
състои само от описание на таблицата.  

 

4.6.1 Цели, оперативни цели и сфери за предоставяне на услуги 

Представете ясно описание на целта (целите) на програмата, оперативните цели и сферите 
за предоставяне на услуги (включете количествена информация, когато е възможно). 

 
Туберкулозата е социално значимо заболяване, което води до намалена дееспособност, повишена 
инвалидизация и смъртност и оказва неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална 
стабилност на индивида, семейството и обществото. Бремето на това заболяване в личен и 
обществен план, както и значителните разходи за лечение на тежките и мултирезистентни форми, 
налагат правителството на България да мобилизира всички ресурси и усилия в борбата с 
туберкулозата.Въпреки че Министерство на здравеопазването отделя значителни средства от 
годишния си бюджет, съществуват финансови несъответствия в различни области от борбата 
срещу заболяването. Вземайки предвид гореизложеното, на свое заседание Националният 
координационен комитет на България взе решение страната да кандидатства на 6-ти тур за 
предложения на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
 
За разработване на настоящото предложение, беше направен анализ напредъка на страната в 
постигане на националните цели и Целите за развитие на хилядолетието, както и на цялостните 
програмни потребности при изпълнение на националния отговор на заболяването.  
 
Основната цел на настоящото предложение е да се намали бремето на туберкулозата в Република 
България. Специфичните области на предоставяне на услуги са обособени в и подчинени на 5 
оперативни цели, които определят стратегиите и дейностите, насочени към премахване на 
програмните и финансови несъответствия и гарантирането на интегриран и балансиран подход в 
осъществяване на националния отговор, който обхваща (1) превенцията, (2) лечението и (3) 
грижите и подкрепата за хората, засегнати от болестта и уязвимите групи: 
 

1. Укрепване на управлението и координацията на Националната програма за контрол на 
туберкулозата  

 

2. Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в 
България 

 

3. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България  
 

4. Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани; 
лица, зависими към алкохола; деца на улицата и бежанци и търсещи убежище  

 

5. Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска 
общност 
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Оперативна цел №1: Укрепване на управлението и координацията на Националната 
програма за контрол на туберкулозата. 

Области за предоставяне на услуги: 

• Информационна система 

• Подкрепяща среда: Управление на програмата 

• Мониторинг и оценка и оперативни проучвания 

 

В изпълнение на Националната програма за контрол на туберкулозата, през м. Април 2003 г. в 
страната беше успешно въведена стратегията за кратък курс на лечение на туберкулозата под 
непосредствен контрол /DOTS/. Понастоящем предоставянето и достъпа до DOT е с национален 
обхват. Независимо от това, през последните няколко години се наблюдава негативна тенденция 
на зачестяване на тежките форми на активна белодробна туберкулоза, както и на броя пациенти с 
мултирезистентна туберкулоза, което в повечето случаи се дължи на неправилни диагностични 
процедури, късно диагностициране на заболяването, ненавременно включване на лечение или 
необходимост от повторно лечение, както и недостатъчен обхват на рисковите групи. 

 

Предложението на страната цели да намали бремето на туберкулозата чрез изграждането на 
капацитет в здравния, пентенциарния и гражданския сектор за подходящо планиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка на дейностите, заложени в Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата в България.  

 

Укрепването на управленския капацитет на Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата в България е първата необходима мярка, за да може да се отговори на тези 
тенденции и да се постигнат националните цели по отношение на заболяването, както и да се 
осъществи добра координация между всички интервенции и партньори на национално и 
международно ниво. Постигането на тази оперативна цел ще има пряк ефект и ще улесни 
изпълнението на всички други оперативни цели от 2 до 5. 

 

Понастоящем, надзорът на ТБ в България се базира на агрегирани данни, които се съобщават 
годишно от периферното ниво до централното ниво в Министерството на здравеопазването. 
Агрегираните данни се записват и изпращат на хартиен носител, което затруднява и забавя 
обобщаването и анализа на данните. С оглед създаването и внедряването на по-точна и надеждна 
система за надзор на ТБ, която да се базира на номинални данни и която ще улесни вземането на 
решения, базирано на доказателствен материал, ще бъде създадено централно звено за надзор на 
ТБ. Това звено ще поеме ключовите отговорности по отношение обобщаването и анализа на 
епидемиологичните данни за страната като за целта информационната система ще събира 
данните от регистрацията от цялата страна.  

 

Разширяването на Структурата за управление на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» 
/СУП/, изпълнявана с безвъзмездна помощ от Глобалния фонд, цели да оптимизира използването 
на съществуващия капацитет и разходите за човешки ресурси. Добре установените оперативни 
процедури, включително процедурите за подбор и наемане на квалифициран персонал, ще 
позволят своевременно да се назначат и обучат допълни лица към съответните звена на 
Структурата за управление на Програмата без да се забавя изпълнението на компонента 
туберкулоза. Тук се предвижда ключовият персонал, нает по Програмата, т.е. към СУП, звеното по 
епидемиологичен надзор и звеното по МиО, да бъдат после финансирани от правителството, така 
че тези позиции да станат част от структурите на Министерство на здравеопазването и да са 
устойчиви след завършване на безвъзмездната помощ на глобалния фонд.  

 

Основна задача при изграждането на Национална система за мониторинг и оценка е 
разработването на Национален план за мониторинг и оценка на туберкулозата като неразделна 
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част от Националната програма за контрол на туберкулозата. Конструирането на приоритетни и 
допълнителни национални индикатори и поставянето на ясни и измерими целеви стойности ще 
улеснят анализа на нуждите от специфични оперативни проучвания, които са заложени в бюджета 
на настоящото предложение, за определяне на изходни данни и измерване на напредъка в 
постигането на националните цели.  

 

 

Оперативна цел №2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на 
туберкулозата. 

Области за предоставяне на услуги: 

• Подкрепяща среда: Лаборатории; 

• Туберкулоза: Идентифициране на инфекциозните случаи. 

• Туберкулоза: Навременно откриване и качествено лечение 

• Туберкулоза: Мултирезистентна туберкулоза 

• Туберкулоза/ХИВ свързани дейности 

• Управление на оперативната цел и Мониторинг и оценка 

 

Този компонент на проекта цели да ограничи разпространението на туберкулозата сред 
населението чрез повлияване на най-важните фактори, допринасящи за това.  

Укрепването на мрежата от микробиологични лаборатории играе ключова роля за подобряване 
диагностиката на туберкулозата. В съответствие с изискванията на СЗО е необходимо 
създаването на рационална функционираща лабораторна мрежа. Това ще се осъществи чрез 
изграждането на стройна йерархична структура, включваща Национална референтна лаборатория 
по туберкулоза и три нива лаборатории. Необходимите най-важни стъпки за подобряване на 
лабораторната диагностика са дооборудване, осигуряване на медицински консумативи, и 
повишаване квалификацията на персонала. Качеството на работата на лабораториите ще се 
осигури чрез придържане към утвърдени стандартни оперативни процедури, изграждане на 
Национална система за външна оценка на качеството, и установяване на връзка със 
Наднационална лаборатория. 

Основен проблем е затрудненото идентифициране и късното откриване на инфекциозните случаи. 
Както бе отбелязано квалификацията и ангажирането на изпълнителите на първичната здравна 
помощ (ОПЛ) са крайно недостатъчни и това без съмнение е важна причина за ниската степен на 
откриваемост на случаите с ТБ. Недостатъчната дейност по издирване и проследяване на 
контактните за ТБ поради липса на патронажни сестри и слаба връзка с ключовите сътрудници от 
целевите групи създава проблем, както за ранното откриване, така и за адекватното лечение в 
продължителната фаза. 

Към разрешаването на този проблем ще се подходи с помощта на Глобалния фонд по настоящото 
предложение, с което ще се подобри насочването на пациенти и контактни лица за първична 
оценка и изследване (бактериология на храчка и рентгенография на гръден кош) за изключване 
или доказване на ТБ. Очаква се, че участието на ОПЛ и патронажните сестри заедно с ключовите 
сътрудници от целевите групи в действията по контрола на ТБ да включва: 

- Подобряване насочването на случаите съмнителни за ТБ за бактериологично изследване в 
определените лаборатории и към специализираната фтизиатрична мрежа за диагноза и 
лечение; 

- Разширяване на скрининга на домакинствата и контактните лица на БК(+) болни за оценка 
на симптомните лица, вкл. туберкулинодиагностика при децата; 

- Проследяване изпълнението на DOTS програмата по време на продължителната фаза 

Предложеният проект предвижда повече от 3 500 ОПЛ и медицински сестри да бъдат получат 
насочено обучение по проблема контрол на ТБ в България, каквото до момента не е правено. 
Очаква се проектът да допринесе за интегриране на досегашната система за контрол на ТБ с 
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възможностите на първичната здравна помощ и неправителствените организации, работещи с 
целевите групи. Крайният резултат ще бъде разширен обхват на контактните и целевите групи, 
своевременно насочване към специализираните звена (лаборатории, пневмофтизиатрични 
кабинети), подобрена диагностика и резултати от лечението. 

Важен момент в реализирането на целите и задачите на Националната програма по ТБ /НПТБ/ е 
децентрализирането на управлението й. Ще се определят 28 областни мениджъри, които ще бъдат 
обучени за качествено прилагане на DOTS. В непосредствена връзка и под наблюдение от 
Централното звено на НПТБ те ще съдействат за спазване на принципите на стратегията в 
лечебните заведения за ТБК на областно ниво, ще осъществяват контрол над дейността на 
патронажните сестри, връзка с микробиологичните лаборатории, административните структури, 
Местните координационни офиси по СПИН, периферната здравна мрежа и изпълнители от частния 
и неправителствения сектор. След изграждане на системата за епидемиологичен надзор над ТБ 
областните мениджъри ще координират правилното регистриране и съобщаване на случаите и 
изхода от лечението им. 

Множествената лекарствена резистентност е важен проблем и потенциално много сериозно 
предизвикателство при осъществяването на контрола на туберкулозата. Постигането на високо 
качество на DOTS системата е приоритет на Националната програма по туберкулоза и е в основата 
на задържане на разпространението на МДР-ТБ. Въпреки това, съществуващите условия за 
провеждане на лечение на пациентите с МДР-ТБ крият висок риск за незадоволителни лечебни 
резултати. Това определя необходимостта от подобряване на условията в създадените две звена 
за лечение, осигуряване на средства за необходимите резервни противотуберкулозни медикаменти 
и инициативи за стимулиране придържането към лечебната схема при тези пациенти. 
Необходимите медикаменти за лечение на MDR-TB, препоръчани от СЗО, не са включени в 
позитивния списък на Р България и не могат да бъдат закупени със средства от Републиканския 
бюджет. 

Коинфекцията TB/ХИВ е важен елемент от контрола на туберкулозата. Данните от 2005 г. за 
България показват, че при 29% от новорегистрираните случаи с ХИВ е установена туберкулозна 
инфекция. Няма данни за превалентността на ХИВ сред болните с ТБК. С подкрепата на проекта на 
GFATM на централно ниво ще се изгради механизъм за тясна колаборация между програмите за 
ХИВ/СПИН и туберкулоза, включващ общо планиране и управление и свързана система за 
мониторинг и оценка. Целта е да се подобри диагностиката на ХИВ сред пациентите с туберкулоза 
и те своевременно да се насочат за антиретровирусна терапия, която се осигурява безплатно от 
държавата на всички нуждаещи се. Рутинното консултиране и изследване за ХИВ ще бъде 
предлагано на всички пациенти с туберкулоза в пневмо-фтизиатричната мрежа. Друг важен 
елемент от стратегията е осигуряването на качествена превантивна терапия с Изониазид на всички 
ХИВ-позитивни лица чрез подобряване на проследяването и контрола на лечението. Чрез 
създаване на нормативни документи и оперативни процедури ще се подобри координацията при 
насочването и лечението на пациентите с TB/ХИВ в пневмо-фтизиатричната мрежа и центровете 
за СПИН. 

Обособяването на екип за планиране, координиране, управление и мониторинг на дейностите по 
оперативната цел, ще спомогне за укрепване на управленския капацитет и капацитета за 
мониторинг и оценка при изпълнението на Националната програма по ТБ в Р България. 

 

Оперативна цел № 3: Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в 
България. 

Области за предоставяне на услуги: 

• Туберкулоза: Идентифициране на инфекциозни случаи  

• Подкрепяща среда: Инфраструктура  

• Информационна система и оперативно проучване 

• Управление на оперативната цел и Мониторинг и оценка  

 

Тази оперативна цел е насочена към подобряване на контрола на туберкулозата в здравните 
служби на затворите, които са на подчинение на Министерство на правосъдието, чрез въвеждане 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 72 

на DOTS стратегията и пряко участие в изпълнението на целите и задачите на Националната 
програма за превенция и контрол на ТБ. 
 
Според данни, предоставени от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към 
Министерството на правосъдието, броят на затворниците през 2005 г. е бил 11 289 души. От тях 
143 са диагностицирани за първи път с активна белодробна туберкулоза и само 19 са директни 
бацилоотделители. Това е ясен знак за необходимостта от подобряване на диагностиката в тази 
група. Инфекциозните случаи трябва да се идентифицират възможно най-рано, особено имайки 
предвид условията в пенетенциарната система. Идентифицирането ще се извърши чрез скрининг 
на затворническата популация, което ще доведе до навременно започване на лечение по DOTS 
стратегията на всички нуждаещи се. 

Инфраструктурата на двете специализирани болници за активно лечение на лица, лишени от 
свобода, и медицинските центрове към 13-те затвора се нуждае от подобрение в редица области. 
СБАЛЛС в Ловеч беше преместена в нова болнична сграда през 2005 г. със средства от бюджета 
на Министерство на правосъдието, но се нуждае от подмяна и дооборудване с медицинска 
апаратура. Изграждането на стаи за вземане на храчка също ще подобри качеството на ранната 
диагностика на ТБ. 

Включването на сектор "Медицински" и лечебните заведения на МП към общата информационна 
система за надзор на туберкулозата, която се изгражда в Оперативна цел № 1, е от изключително 
значение с цел унифициране на дейностите по събиране, съобщаване, съхранение и анализ на 
данните от надзора на туберкулозата на национално равнище.  

Обособяването на екип за планиране, координиране, управление и мониторинг на дейностите по 
оперативната цел, ще спомогне за укрепване на управленския и контролен капацитет на сектор 
«Медицински» към Министерство на правосъдието като партньор по изпълнението на 
Националната програма по ТБ в Р България. 

 

Оперативна цел № 4: Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред 
интравенозни наркомани; лица, зависими към алкохола; деца на улицата и бежанци и 
търсещи убежище 

Области за предоставяне на услуги: 

• Туберкулоза: Идентифициране на инфекциозни случаи  

• Туберкулоза: Навременно откриване и качествено лечение 

• Взаимодействие между обществен и частен сектор 

• Подкрепяща среда: Намаляване на стигматизацията 

• Подкрепяща среда: Въвличане на рисковите групи в контрола на туберкулозата 

• Управление на оперативната цел и Мониторинг и оценка 

 

Този компонент на проекта цели да ограничи разпространението на туберкулоза сред 
интравенозните наркомани, лицата с алкохолна зависимост, бежанците и търсещите убежище и 
децата обхванати от приюти и дневни центрове чрез прилагане на специфични подходи за ранното 
идентифициране на инфекциозните случаи сред тези групи, подпомагане лечението на 
засегнатите, откриване и съдействие за профилактика на контактните, както и чрез създаване на 
по-толерантна и подкрепяща среда за лицата, засегнати от заболяването. Представители на 
рисковите групи ще бъдат включени и активно ще участват в осъществяване на дейностите, 
предвидени в този компонент, което ще допринесе за създаване на трайни механизми за 
взаимодействие и връзка по въпросите на туберкулозата както вътре в самите общности на 
рисковите групи, така и между тях, неправителствения сектор и здравната система.  

Липсват точни данни за бремето на туберкулозата сред рисковите групи. В рамките на 
предложения проект се предвижда извършване на скрининг за определяне на изходното ниво на 
заболяването сред рисковите групи, което ще осигури и ефективно планиране, мониторинг и 
оценка на дейностите по превенция и контрол на туберкулозата сред тези групи. За навременно 
идентифициране на инфекциозни случаи ще се въведе рутинно тестуване за туберкулоза на 
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рисковите групи, което след приключване на проекта ще продължи в рамките на Националната 
програма по ТБ в България. 

Своевременното насочване за лечение, както и провеждането и успешното завършване на 
лечението на новооткритите случаи са основни условия за контрол на ТБ сред рисковите групи. 
Постигането на тези цели ще се осъществи чрез привличане и активно включване на 
неправителствени организации, работещи с рисковите групи, които в тясно взаимодействие и под 
контрол на лечебните заведения ще извършват издирване на терен на случаи с клинични данни за 
ТБ, консултиране, насочване за изследване и лечение, включително съпровождане до лечебните 
заведения, както и подпомагане на успешното завършване на предписаното лечение.  

Въвличането на частните лечебни и диагностични центрове в националната програма за борба с 
туберкулозата се разглежда като важен елемент в осигуряване на организационни условия за 
успеха. По отношение на работата с рисковите групи, това ще се изразява в обхващане на 
частните програми за метадоново поддържащо лечение (МПП) и центрове за лечение на 
зависимости в общата схема на скрининг, ранно откриване и своевременно насочване за лечение 
на ТЛ в България. 

Доброто разбиране на туберкулозата и рисковете, свързани с нея допринасят за установяване на 
едно по-толерантно и подкрепящо отношение към хората, засегнати от това заболяване. Чрез 
повишаване информираността на обществото за заболяването проектът цели да намали 
отрицателните обществени нагласи към болните от туберкулоза и предотврати тяхната социалната 
изолация. 

 

Оперативна цел № 5: Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на 
туберкулозата в ромска общност  

Области за предоставяне на услуги: 

• Туберкулоза: Идентифициране на инфекциозни случаи 

• Туберкулоза: Навременно откриване и качествено лечение 

• Подкрепяща среда Въвличане на рисковите групи в контрола на туберкулозата 

• Превенция: Промяна на поведението: мас-медии 

• Управление на оперативната цел и мониторинг и оценка 

 
Своевременното откриване и  повишаването на успеха от лечението сред ромската общност (около 
10% от населението на страната), която същевременно е най-засегната от разпространението на 
туберкулоза ще допринесе много значимо за намаляване на бремето на туберкулозата в България. 
За успешното оказване на тези услуги се предвижда създаване на подкрепяща среда чрез 
включването на сътрудници от ромските общности и изграждане на центрове за здравна и 
социална работа в ромските квартали, в които има необходимост и възможност. Промяната на 
поведението по отношение на предпазването, успешното лечение и оказването на подкрепа на 
хората и семействата засегнати от ТБ е друга услуга, допълваща усилията за постигането на 
оперативната цел. 
 
Преминали обучение представители на ромската общност ще бъдат ангажирани в  28 регионални 
екипа, които работят сред ромското население, за предоставянето на услугите. В тези екипи ще 
има представители на ромските общности, които се окажат най-силно засегнати от ТБ при 
първоначално планирания анализ на ситуацията  в страната. Тези организации ще работят в 
непосредствена връзка със съответните регионални ТБ здравни заведения (чрез патронажната 
сестра), като получават инструкции и задачи от тях. 
 
Всички сътрудници ще получат както квалификация за социална работа, консултиране и 
мотивиране на клиенти на Програмата, така и като асистиращи в предоставянето на здравни и 
медицински услуги в самата общност. Този подход ще подобри достъпа на ромското население до 
здравно образование и медицински грижи и същевременно ще увеличи възможностите за контрол 
на разпространението на ТБ от страна здравните институции. 
 
Изпълнението на дейностите по този проект, ще се осъществява в непосредствена връзка и с други 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 74 

местни структури, като: личен лекар, РИОКОЗ,  други здравни програми и Общината. Ще бъде 
осъществено взаимодействие между екипите, които работят в общността и тези, които работят за 
изпълнение на оперативна цел 3- „Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите 
в България”. Голяма част от засегнатите от ТБ лица лишени от свобода са от ромски произход и 
след изтърпяване на наказанието се връщат в своето семейство и общност.  
 
Очаква се след приключване на Програмата, съответните общини да назначат подготвените по 
тази програма здравни сътрудници от общността за изпълнение на продължаващи здравни и 
социални програми и оказване на съдействие на съответните сектори. 
 
Специално разработени правила и инструкции за работа и взаимодействие, протоколи за събиране 
на данни от извършената дейност, както и оказване на редовна супервизия и консултиране, и 
провеждане на годишен мониторинг за оценка на дейността, ще гарантират висока степен на 

координираност и поддържане на качеството на предоставените услуги. 
 

 

 

4.6.2 Връзка с цялостния национален контекст 

Опишете как тези цели и задачи са свързани с основните проблеми и несъответствия, 
произтичащи от описанието на националния контекст в раздел 4.4. Демонстрирайте ясно как 
предложените цели ще се вместят в цялостната (национална) стратегия и как предложените 
оперативни цели и сфери за предоставяне на услуги са свързани с основните цели и една с 
друга.  

 

Всички оперативни цели и области на предоставяне на услуги, включени в настоящото 
предложение, са съобразени и допълват цялостната Национална стратегия за контрол на 
туберкулозата в България. Достигането на описаните цели ще допринесе директно за 
постигане на основната цел – намаление бремето на туберкулозата в страната.  

Има пряка връзка между 5-те оперативни цели и описаните в тях дейности. Укрепването на 
управлението и координацията на Националната програма за контрол на туберкулозата 
(оперативна цел № 1) е от критично значение за осигуряване изпълнението на останалите 
цели и адекватно приложение на DOTS стратегията. Усъвършенстването на националната 
система за надзор на туберкулозата е особено важна задача, и нейното изпълнение ще 
позволи вземането на обосновани оперативни и управленски решения на различните нива на 
системата. 

Друга пряка връзка има между оперативни цели 2, 3, 4 и 5 по отношение дейностите, 
насочени към своевременното идентифициране на инфекциозните случаи, насочването за 
лечение и провеждането му. Интегрират се възможностите на съществуващата пневмо-
фтизиатрична мрежа с включване на системата на първичната здравна помощ (ОПЛ), 
капацитета на НПО за работа сред уязвимите групи (роми, лишени от свобода, наркомани, 
алкохолици) при изпълнение на дейностите по програмата. Изграждането на „местни мрежи” 
между здравни служби и структури на НПО ще допринесе за създаване на ефективна 
хоризонтална мрежа за работа по места. Съвместната работа на посочените изпълнители се 
очаква да осигури и в по-голяма степен адекватно лечение в продължителната фаза, 
особено сред уязвимите групи. 
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4.6.3 Дейности 

Представете ясно и подробно описание на дейностите, които ще бъдат реализирани във 
всяка област на предоставяне на услуги за всяка оперативна цел. Включете всички 
предложени дейности как ще бъдат приложени и от кого. (Когато има планирани дейности за 
укрепване на здравните системи, кандидатите трябва също да предоставят допълнителна 
информация в Раздел 4.6.6.)  

Оперативна цел 1: Укрепване на управлението и координацията на Националната програма за контрол на 
туберкулозата 

Област за 
предоставяне на 
услуги  

Д
ей
н
о
ст
 №

 Наименование на 
дейността 

Г
о
д
и
н
а 
н
а 

и
зп
ъ
л
н
ен
и
е Описание на дейността и партньори по 

изпълнението 

ОПУ 1: 
Информационна 
система 

1. Усъвършенстване на 
националната система за 
надзор на туберкулозата  
 

1-5  

 1.1. Разработване на 
национално ръководство, 
форми и оперативни 
процедури за събиране, 
съобщаване, съхранение и 
анализ на данните в 
единна информационна 
система по туберкулоза в 
съответствие с 
препоръките на СЗО/ 
EuroTB 

1 За определяне на рамките на информационната 
система, показателите, начина на събиране и 
съхраняване на данните ще бъде използвана 
техническата помощ  на външен консултант. 
Разработването на ръководството и оперативните 
процедури ще бъде възложено на работна група 
от 5 експерти, в областта на туберкулозата, 
епидемиологията, статистиката, информатиката от 
МЗ, СБАЛББ- София, НЦЗПБ, НЦЗИ. По време на 
разработването се предвижда да се проведат 4 
работни срещи на работната група; ще бъдат 
поканени допълнително експерти при 
необходимост. Черновата на ръководството  ще 
бъде представена за обсъждане на консенсусна 
среща с представители на всички заинтересовани 
страни. Окончателният вариант, включително 
отчетните форми, ще бъде отпечатан в 200 
екземпляра и разпространен до специалистите в 
пневмо-фтизиатричните заведения,  
микробиологичните лаборатории, НЗЦПБ, НЦЗИ и 
МЗ. То  ще послужи за разработване на софтуер 
за информационната система 

 1.2. Разработване и 
поддържане на софтуерно 
приложение за 
информационната система, 
първоначално обучение 

1 На местна фирма ще бъде възложено 
разработването на софтуера и поддържането на 
информационната система и обучението на 
специалистите, които ще работят с нея. 

 1.3. Доставка и монтаж на 
оборудването за 
информационната система 
в националното и 
периферните звена 

1 Централното звено по епидемиология ще бъде 
оборудвано с компютърна техника и офис 
оборудване през първата година на Програмата. 
Оборудването на 28-те лечебни заведения за ТБК 
се предвижда да стане през втората година на 
Програмата, след обучението на специалистите в 
електронна обработка на информацията. До 
тогава информацията ще се регистрира и изпраща 
на централното звено само на хартиен носител. 

 1.4. Наемане на персонал за 
централното звено на 
информационната система 

1-5 За централното звено ще бъдат наети един 
епидемиолог и четири оператори за вкарване на 
данни. През 5-та година от програмата те ще 
бъдат наети на работа от МЗ.  

 1.5. Обучение на персонала в 
епидемиология, статистика, 
анализ и презентация на 
данни 

1-3 Ще бъдат проведени три курса (по един годишно 
през първите три години) по въпросите на 
епидемиолгия, статистика, анализ и представяне 
на данните. В курсовете ще бъдат включени 
участници от централното и периферни звена, и от 
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звеното за мониторинг и оценка. Обучението ще се 
проведе от лектори от СБАЛББ- София, НЦЗПБ и 
НЦЗИ. 

 1.6. Обучение на персонала от 
националното и 
периферните звена за 
работа с информационната 
система 

2 В първото тримесечие на втората година 40 души 
от централното и  от периферните звена ще бъдат 
обучени за работа с информационната система: 
внасяне на данни, проверка на валидността на 
данните, съхранение на данните и изпращане на 
данните в централното звено.  

 1.7. Участие в международни 
срещи и конференции 

1-5 С оглед поддържане и повишаване на 
квалификацията ще се осигури участие на 
специалистите от централното звено в 
международни конференции и срещи.    

 1.8. Супервизии на 30 
периферни звена, 2 пъти 
годишно за проверка на 
валидността на 
информацията: 28 звена в 
здравната мрежа и 2 в 
затворите 

1-5 Два пъти годишно експерти от централното звено 
ще извършват супервизия на периферните звена 
относно  валидността и пълнотата на събираната 
и изпращана информация. При необходимост за 
оказване на техническа помощ на място.  

 1.9. Анализ и публикуване на 
данните от надзора на 
туберкулозата 

2-5 През първата година ще бъде поканен външен 
експерт за оказване на техническа помощ при 
анализа на информацията и изготвянето на 
годишен доклад. През следващите години анализа 
на данните и изготвянето на доклада ще се 
извършва от специалисти от централното звено и 
звеното за мониторинг и оценка. Като консултанти 
ще бъдат привличани експерти от СБАЛББ- 
София, НЦЗПБ и НЦЗИ. 

 1.10
. 

Годишна среща със 
специалистите от 
периферните звена за 
работа с информационната 
система  

1-5 Веднъж годишно ще се провеждат работни срещи 
за споделяне на опита, представяне и обсъждане 
на проблемите и намиране на пътищата за тяхното 
решаване.  

 1.11
. 

Подкрепа на централното 
звено  

1-5 Предвижда се през периода на програмата 
текущата издръжка на централното звено да бъде 
от бюджета на програмата, след което да се поеме 
от бюджета на МЗ. 

ОПУ 2: Подкрепяща 
среда: Управление на 
програмата 

2. Разширяване на 
Структурата за 
управление на 
Програмата към Главния 
получател 

1-5  

 2.1. Наемане на допълнителен 
управленски и 
административен персонал 
в Структурата за 
управление на програмата 

1-5 Наемането на допълнителен персонал към 
Структурата за управление на програмата е 
необходимо, за да се осигури достатъчно 
управленски и административен капацитет за 
навременно изпълнение на всички доставки и 
дейности, описани в това предложение, както и 
своевременно сключване на договори и 
осъществяване на непрекъснат контрол на голям 
брой и различни по вид под-получатели. 

 2.2. Обучение на персонала в 
мениджмънт, мониторинг и 
оценка 

1-5 Персоналът ще получи допълнителна 
квалификация в различни области, свързани с 
управлението, планирането, финансовия контрол, 
мониторинга и оценката на дейностите, свързани с 
контрол на туберкулозата. Ключовият персонал в 
тези области ще подпомага също и изпълнението 
на Националната програма за контрол на 
туберкулозата. 

 2.3. Доставка и монтаж на офис 
оборудване 

1-2  

 2.4. Доставка на автомобили 1 Автомобилите ще бъдат използвани за 
осъществяване на редовни посещения с цел 
мониторинг на под-получатели и изпълнението на 
дейности по контрол на туберкулозата в 
различните региони на страната. 
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 2.5. Разработване на софтуер 
за финансово управление и 
управление на доставките 

1 Разработването на софтуер за финансово 
управление и управление на доставките ще 
гарантира ежедневното регистриране и 
проследяване на финансовите потоци и 
изпълнението на доставките, приходите и 
разходите по безвъзмездната помощ, изготвянето 
на навременни и точни финансови отчети на 
Главния получател , включително и плащанията 
към под-получателите.  

 2.6. Поддръжка на софтуер 1-5  

 2.7. Годишна национална 
среща по изпълнение на 
програмата за контрол на 
туберкулозата 

1-5 Годишната национална среща по изпълнение на 
програмата за контрол на туберкулозата ще даде 
възможност за потвърждаване на политическата 
воля на правителството пред широк кръг от 
национални и международни партньори да 
мобилизира усилия и ресурси за отговор на 
здравните и социални проблеми, свързани с 
туберкулозата. На тази среща ще бъдат 
обсъждани връзките между стратегията за борба 
със заболяването и по-широки рамки за развитие и 
намаляване на бедността, както и напредъка в 
изпълнението на Целите за развитие на 
хилядолетието. 

 2.8. Визити в други страни за 
обмяна на опит по 
програми за контрол на ТБ 

1-5 Визитите в други страни за обмяна на опит ще 
бъдат едно от основните средства за подобряване 
на управленския капацитет на Националната 
програма за контрол на туберкулозата и решаване 
на проблеми.  

 2.9. Организиране на 28 
регионални срещи с 
партньорите, ангажирани с 
дейностите по контрол на 
туберкулозата 

1-5 Регионалните срещи  ще служат като форум на 
партньорите на местно ниво за идентифициране 
на проблеми и възможни решения. 

 2.10
. 

Тримесечни срещи с 
подизпълнители на 
програмата 

1-5 Тримесечните срещи с под-получателите на 
безвъзмездната помощ ще дават възможност за 
обратна връзка по отношение на напредъка по 
програмата, споделяне на опит и обсъждане на 
оперативни въпроси по отношение на програмното 
и финансово отчитане. 

 2.11
. 

Наемане и поддръжка на 
офис 

1-5 Главният получател на разполага с достатъчно 
офис пространство да настани персоналът на 
пълно работно време, който ще отговаря за 
управлението и изпълнението на програмата. 
Наемането и оборудването на офис е необходимо 
също и с оглед гарантиране правилното 
съхранение на цялата финансова и програмна 
документация за достатъчно дълъг период от 
време. 

 2.12 Текуща административна 
издръжка на СУП 

1-5 Текущата издръжка на СУП включва основно офис 
консумативи.  

 3. Медийни прояви и 
национални кампании 

1-5  

 3.1. Изготвяне и поддържане на 
Интернет страница на 
програмата 

1-5 Интернет страницата на програмата, изпълнявана 
с безвъзмездната помощ ще бъде едно от 
основните средства за разпространение на 
информация за ситуацията и отговора по 
проблемите на туберкулозата в страната, редовна 
информация за изпълнението на дейностите и 
постигнатите резултати.  

 3.2. Провеждане на национални 
кампании 

1-5 Ще бъдат провеждани ежегодни национални 
кампании по повод на Световния ден за борба 
срещу туберкулозата съвместно с всички 
партньори по изпълнението. Дейностите за 
намаляване на стигмата, заложени в Оперативна 
цел 4 са изцяло координирани и допълнителни към 
тази дейност (виж Оперативна цел 4, Дейност № 
6.3.)  
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 3.3. Преводи и легализация 1-5 Преводаческите услуги са необходими с цел 
улесняване на адаптирането на международни 
ръководства и наръчници, комуникацията с 
международни партньори и установяването на два 
работни езика на програмата.  
 

 3.4. Медийни  и 
информационни прояви 

1-5 Медийните  и информационни прояви ще са 
насочени към популяризиране на програмата и 
отправянето на специфични послания към 
обществото.  

ОПУ 3: Мониторинг и 
оценка и Оперативни 
проучвания  

4. Разработване и 
изпълнение на 
Национален план за 
мониторинг и оценка на 
ситуацията и отговора по 
отношение на 
туберкулозата  

1-5  

 4.1. Техническа помощ за 
разработване на плана  

1 5-дневна външна техническа помощ ще бъде 
предоставена за разработване на Националния 
план за мониторинг и оценка. Основни задачи на 
експерта на техническата помощ ще бъдат да 
подпомогне определянето на основните 
индикатори на страната; определянето механизми 
за събиране на данни и нуждите от провеждане на 
специфични оперативни проучвания където е 
необходимо, както и написването на плана.   

 4.2. Разработване на плана  1 Ще бъде сформирана работна група от 10 
експерти, които ще отговарят за разработването 
на Националния план за мониторинг и оценка на 
туберкулозата.  

 4.3. Провеждане на 4 
еднодневни срещи на 
работната група 

1 Основни принципи при работата на групата ще 
бъдат: придържане към насоките в Националната 
програма за превенция и контрол на туберкулозата 
в България; работа в консултация с различни 
заинтересовани страни по прозрачен начин и с 
широко участие; конструиране на приоритетни и 
допълнителни национални индикатори, както и 
няколко ключови индикатори, които са сравними с 
други страни; поставяне на ясни, измерими и 
доказуеми целеви стойности на различни нива; 
разработване на механизми за разпространение и 
анализ на данни; определяне на стандартизирани 
инструменти за мониторинг и оценка; интегриране 
на Националния план за мониторинг и оценка на 
ТБ в Националната програма за превенция и 
контрол на ТБ в България. 

 4.4. Национална консенсусна 
среща за представяне 
Национален план за 
мониторинг и оценка 

1 

Провеждане на еднодневна Национална 
консенсусна среща, на която ще бъде представен 
Националния план за мониторинг и оценка, и ще 
бъдат съгласувани отговорностите на различните 
заинтересовани страни при изпълнението на 
плана.   

 4.5. Създаване на Експертната 
група за мониторинг и 
оценка на туберкулозата 

1-5 

За осигуряване на прозрачност и широк 
консултативен процес, както и напътстване в 
националните процеси по мониторинг и оценка на 
ТБ и координиране с други национални стратегии 
по мониторинг и оценка, ще бъде създадена 
Експертна група по мониторинг и оценка на 
туберкулозата.    

 5. Разработване на 
софтуерно приложение 
за програмен мониторинг 

1  

 5.1. Разработване на 
техническо задание за 
софтуера 

1 Ще бъде създадена работна група от 
дългосрочните консултантите по оперативните 
цели на това предложение; 3-ма експерти и 
звеното по Мониторинг и оценка към Структурата 
за управление на програмата за разработване на 
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техническото задание с цел да се гарантира 
обхващането на всички параметри за измерване 
на напредъка по програмата. За целта събирането 
на информацията ще се извършва със 
стандартизирани инструменти.   

 5.2. Разработване на и 
поддържане на софтуер 

1 Ще бъде наета местна фирма, която да разработи 
и поддържа софтуера.  

 6. Провеждане на редовни 
посещения с цел 
супервизия от звеното за 
мониторинг и оценка 

1-5 Звеното по мониторинг и оценка ще осъществява 
регулярни посещения с цел мониторинг на всяко 
едно от 30-те места по 2 пъти годишно съгласно 
предварително разработен план. При 
необходимост могат да се провеждат и 
непланувани посещения. 

 7. Провеждане на 
оперативни проучвания  

1-5  

 7.1. Провеждане на оперативни 
проучвания и външна 
оценка на изпълнението на 
програмата 

 През първата година ще се проведат две 
проучвания за установяване на изходни данни за 
измерване на ключови индикатори. Конкретните 
оперативни проучвания ще бъдат определени в 
сътрудничество с работната група, отговорна за 
разработване на Национален план за мониторинг 
и оценка на туберкулозата, и Експертната група по 
мониторинг и оценка на туберкулозата, след 
определяне на националните индикаторите и 
нуждите от допълнителни проучвания. Освен 
вътрешната оценка на изпълнението на 
програмата, ще бъде наета външна агенция за 
оценка на пълнотата и точността на първичните 
данни, събирани от партньорите по изпълнението 
на програмата. 

 7.2. Техническа помощ за 
анализ на резултатите и 
изготвяне на докладите от 
проучванията 

1 и 
4 

През първата година ще бъде предоставена 
външна техническа помощ за анализ на данните и 
изготвяне на доклад за резултати от скрининга 
сред уязвимите групи (виж Оперативна цел № 4; 
Дейност 1.4. и Оперативна цел № 5)  

 8. Изготвяне и 
разпространение на 
годишни доклади за 
резултатите от 
дейностите по 
Програмата 

2-5 

 

 8.1. Външна техническа помощ 
за изготвяне на докладите 

2 През втората година ще бъде предоставена 5-
дневна външна техническа помощ за написване на 
първия годишен доклад. Следващите годишни 
доклади ще се изготвят от местни експерти.   

 8.2. Отпечатване и 
разпространение на 
годишен доклад 

2-5 Отпечатването и разпространението на годишните 
доклади е един от механизмите за широко 
разпространение на данни и обратна връзка до 
всички участници в изпълнението на дейности. 
Годишните доклади ще бъдат също представяни 
на национални консенсусни срещи за 
идентифициране на проблеми, предизвикателства 
и намиране на решения за тяхното преодоляване. 

Оперативна цел № 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата. 

Област за 
предоставяне на 
услуги 

Д
ей
н
о
ст
 №

 

Наименование на 
дейността 

Г
о
д
и
н
а 
н
а 

и
зп
ъ
л
н
ен
и
е 

Описание на дейността и партньори по изпълнението 

Подкрепяща среда: 
Лаборатории 

1. Създаване на рационална 
функционираща 
лабораторна мрежа в 
съответствие с 
изискванията на СЗО 

1  

 1.1. Разширяване броя на 1 В момента микробиологичните лаборатории, които 
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лабораториите на І ниво  извършват директна микроскопия в страната, са 32, а 
трябва да бъдат поне 50, за да обхванат цялото 
население (по 1 лаборатория на 150 000 души население). 
За целта ще бъдат проведени двудневни посещения на 
експерти, които да определят още 18 микробиологични 
лаборатории, които да включат в дейността си директна 
микроскопия за киселинно-устойчиви бактерии (КУБ). По 
същество тези микроскопски центрове ще бъдат 
ситуирани в сега съществуващи лечебни заведения, т.е. 
няма да бъдат създавани нови, а само персоналът им ще 
бъде обучен и ще бъдат снабдени с необходимите 
консумативи и реагенти, и оборудване според нуждите.  

 1.2. Укрепване и развитие на 
лабораторната мрежа от ІІ 
ниво (микроскопия и 
култури) и създаване на 
лаборатория във Видин 

1 В момента 29 лаборатории към пневмофтизиатричните 
диспансери и специализирани болници по белодробни 
болести в страната извършват културелна диагностика. 15 
от тях ще бъдат определени като регионални лаборатории 
от ІІ ниво (по 1 лаборатория на 500 000 души население) и 
ще бъдат дооборудвани съгласно Националния стандарт 
и препоръките на СЗО. Необходимо е изграждането и 
оборудването на 1 нова лаборатория за микроскопия и 
посявки на територията на област Видин, район в 
Северозападна България с висока заболеваемост, в който 
няма такава лаборатория (през 2005 г. Заболеваемостта 
от ТБК във Видин е 62.2/ 100 000; в Монтана – 71.8/ 100 
000; във Враца – 69.2/ 100 000). Двама експерти от МЗ и 
Националната референтна лаборатория по ТБК ще 
посетят Видин за 2 дни с цел определяне на мястото, 
където да се изгради новата лаборатория, и 
необходимостта от ремонт. В бюджета на проекта е 
заложено цялостно оборудване на тази лаборатория.  

 1.3. Укрепване и развитие на 
лабораторната мрежа от IІІ 
ниво (микроскопия, култури 
и антибиограми) 

1 В момента 18 лаборатории към пневмофтизиатричните 
диспансери и специализираните болници по белодробни 
болести в страната извършват микроскопия, култури и 
DST. 8 от тях (в София, Благоевград, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен) ще бъдат 
определени като регионални лаборатории от IІІ ниво (по 1 
лаборатория на 1 000 000 души население) и ще бъдат 
дооборудвани съгласно Националния стандарт и 
препоръките на СЗО (виж Дейност 2.1. по-долу). 
 

 1.4. Укрепване на Националната 
референтна лаборатория 
(НРЛ) по туберкулоза 

1 - 2 През 2005 г. беше създадена НРЛ по туберкулоза и 
оборудвана със средства от бюджета на МЗ. В момента тя 
е временно ситуирана в помещенията на лабораторията 
за особено опасни инфекции и легионели към НЦЗПБ. С 
цел да отговори напълно на изискванията, е необходимо 
да се извърши основен ремонт на подходящи помещения, 
с които разполага НЦЗПБ. 
 

 2. Оборудване, консумативи 
и реагенти за 
лабораторната мрежа 

1-5  

 2.1. Дооборудване с медицинска 
апаратура на 
лабораториите, 
извършващи 
микробиологична 
диагностика на ТБК 

1-3 През 2004 и 2005 г., с финансовата подкрепа на 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
/Swiss Agency for Development and Cooperation/ бяха 
доставени 8 ламинарни бокса от II-ри клас (до този момент 
в страната имаше само един ламинарен бокс с по-ниска 
защита). Бяха доставени също и микроскопи и термостати 
за няколко лаборатории в страната. От 2006 г. ШАРС 
прекрати средствата поради приключване на проекта за 
подкрепа на Националната програма за ТБК в България. 
Необходима е подмяна на морално остарялата 
медицинска апаратура и дооборудване на цялата 
лабораторна мрежа според индивидуалните нужди, за да 
съответстват на Националния стандарт по клинична 
микробиология. За въвеждането на модерни методи за 
култивиране и антибиограми, покриващи равномерно 
територията на страната, трябва да се доставят 4 
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автоматизирани системи за бързо култивиране и 
антибиограми в следните лаборатории от ІІІ ниво: Плевен, 
Русе, Бургас ,Благоевград. 

 2.2. Дооборудване с офис 
техника и 2 леки 
автомобила за 
лабораториите, 
извършващи 
микробиологична 
диагностика на ТВ 

1 През 2006 г. НРЛ въведе компютърна система за 
регистриране на индивидуални резултати от директна 
микроскопия, културелно изследване и антибиограми от 
периферните и регионалните лаборатории, но голяма част 
от лабораториите в страната не разполагат с компютри и 
офис техника, необходими за електронно събиране, 
обобщаване и съхранение на данните за дейността им. 
Доставката на съвременно офис оборудване също е 
необходимо условие за включване на лабораторната 
мрежа в общата информационна система за надзор на 
туберкулозата и е в пряка връзка с изпълнението на 
дейностите по Оперативна цел № 1. Ще бъдат закупени 2 
леки автомобила с цел осигуряване на регулярните 
посещения за супервизия на дейността на лабораториите 
от I-во, II-ро и III-то ниво, както и оценка на място в 
рамките на външната оценка на качеството на 
лабораторната диагностика. 
 

 2.3. Осигуряване на 
специализирана 
медицинска литература за 
Националната референтна 
лаборатория по ТБ 

1-5 Закупването и преводът на специализирана медицинска 
литература ще подпомогне поддържането на висока 
квалификация на персонала от лабораторната мрежа и 
качествена микробиологична диагностика. Част от тази 
информация може да се разпространява чрез издаваното 
научно Списание по инфекциозни болести. 

 2.4. Доставка на реактиви и 
консумативи 

1-5 До момента само НРЛ по ТБК получаваше консумативи 
директно от МЗ. Всички останали лаборатории трябва да 
ги поръчват чрез местните болници или общини. Поради 
ограничения в местните бюджети някои лаборатории не 
получават редовни доставки на консумативи за 
културелни изследвания и антибиограми. С цел 
подобряване на микробиологичната диагностика на 
туберкулозата и предвид увеличаване обема на работата 
във връзка с дейностите по това предложение, е 
необходимо цялата лабораторна мрежа да бъде ритмично 
снабдявана чрез лабораторната мрежа и МЗ с качествени 
реактиви и консумативи в достатъчни количества. 

 3. Актуализиране на 
Ръководството и 
разработване на 
оперативни процедури за 
микробиологична 
диагностика на 
туберкулозата 

1  

 3.1. Актуализиране на 
Ръководството и 
разработване на 
оперативни процедури за 
микробиологична 
диагностика на 
туберкулозата 

1 Първото ръководство за микробиологична диагностика на 
туберкулозата в страната беше разработено през 1989г. 
Едва през 2005 г. с финансовата подкрепа на ШАРС, беше 
разработено ново ръководство, включващо : 
- събиране и транспортиране на материали  
- директна микроскопия  
- деконтаминация и култивиране 
- антибиограми  
- съобщаване и управление на данните 
- техника на безопасност при работа с диагностичен 

материал  
Работна група от 5-ма водещи експерти в страната, ще 
допълнят и актуализират ръководството с оглед 
включването на: 
- нови форми за компютъризирано съобщаване на 

данните 
- PCR диагностика 
- Външна оценка на качеството на работата на 

микробиологичните лаборатории, съобразно нивото 
им. 

- Описание и отговорности на трите нива на 
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лабораторната мрежа 

 3.2. Издаване и 
разпространение на 
ръководството в 300 
екземпляра  

1 Ще бъдат издадени и разпространени 300 екземпляра от 
актуализираното ръководство, за да покрият всички 
медицински специалисти, които извършват 
микробиологична диагностика на туберкулозата, както и 
водещи експерти в областта на превенцията и контрола на 
ТБК в страната. 

 4. Обучение и повишаване 
квалификацията на 
персонала на 
микробиологичните 
лаборатории за 
диагностика на 
туберкулоза съгласно 
Ръководството 

2-5  

 4.1. Разработване на 
обучителни материали и 
курсове за повишаване на 
квалификацията на лекари 
специалисти, лаборанти за 
диагностика на 
туберкулозата 

2 Работна група от 5-ма експерти от МЗ, Националната 
референтна лаборатория по ТБК и СБАЛББ «Св. София»- 
София ще разработят обучителни материали и курсове за 
повишаване на квалификацията на лекари специалисти, 
лаборанти за диагностика на туберкулозата в 
съответствие в Ръководството и оперативните процедури 
за микробиологична диагностика на туберкулозата.  

 4.2. Провеждане на курсове за 
повишаване на 
квалификацията на лекари 
специалисти и лаборанти за 
диагностика на 
туберкулозата 

2-5 През втората година ще стартира серия от курсове за 
повишаване на квалификацията на лекари специалисти и 
лаборанти, които извършват диагностика на туберкулозата 
съгласно актуализираното Ръководство. Всяка година ще 
бъде организиран и провеждан 5-дневен курс за 10 души с 
фокус върху определен практически аспект от работата 
като: директна микроскопия,  деконтаминация, културелна 
диагностика, антибиограми, техника на безопасност на 
работа с диагностичен материал, както и цялостна 
организация на работата в лабораторията. 

 5.  Усъвършенстване на 
системата за външна 
оценка на качеството на 
лабораторната 
диагностика на 
туберкулозата 

1-5  

 5.1. Разработване на 
обучителни материали за 
провеждане на супервизия 

1 
 

Обучителните материали ще бъдат разработен от работна 
група от 2-ма експерти от Националната референтна 
лаборатория по ТБК.  

 5.2. Организиране и провеждане 
на обучение на хората, 
които ще осъществяват 
супервизия 

1 Ще бъде организиран и проведен 2-дневен семинар за 35 
лекари специалисти, които ще бъдат обучени за 
провеждане на супервизия на лабораторната работа.  
 

 5.3. Провеждане на регулярни 
посещения на място за 
оценка на качеството на 
лабораторната диагностика 
на туберкулозата 

1-5 Обучените специалисти ще осъществяват 2-дневни 
посещения на място за оценка на качеството най-малко 
два пъти годишно във всяка лаборатория. Супервизията 
ще се осъществява по следния механизъм: Националната 
референтна лаборатория по ТБК ще извършва супервизия 
на лабораториите от III-то ниво; те ще извършват 
супервизия на лабораториите от II-ро ниво; а те съответно 
ще извършват супервизия на лабораториите от I-во ниво. 
 

 5.4. Провеждане на регулярни 
групови изпитвания 

1-5 Два пъти годишно Националната референтна 
лаборатория по ТБК ще изпраща по 5 препарата до всички 
лаборатории на всички нива. При успешни резултати от 
груповото изпитване лабораториите ще получават 
сертификат. 

 5.5. Въвеждане на система за 
препроверка на 
микроскопски препарати 

1- 5 Всички лаборатории, осъществяващи директна 
микроскопия на храчки, трябва да съхраняват препаратите 
с положителни резултати 1 година. Лабораториите от 
всички нива ще изпращат препарати за препроверка в 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 83 

Националната референтна лаборатория по ТБК два пъти 
годишно. 
 

 5.6. Включване в системата за 
външна оценка на 
качеството на 
лабораторната диагностика 
на туберкулозата от 
супранационалните 
лаборатории 

1-5 След осъществяване на контакт с избраната 
Супранационална лаборатория, външен експерт ще 
осъществи 5-дневно работно посещение в Националната 
референтна лаборатория по ТБК. След това специалист 
от Националната референтна лаборатория по ТБК ще 
осъществи работно посещение в Супранационалната 
лаборатория с цел обучение. През определени периоди 
Националната референтна лаборатория по ТБК ще 
изпраща мултирезистентни щамове до 
Супранационалната лаборатория за генотипиране, както и 
проблемни щамове за видова идентификация.  

ОПУ 2: ТБ: 
Идентифициране на 
инфекциозните 
случаи 

6. Повишаване 
компетентността на ОПЛ 
по ранно откриване на 
туберкулозата при деца и 
възрастни. 

1-2  

 6.1. Разработване, издаване и 
разпространение на 
Наръчник за ОПЛ за ранно 
откриване и поведение при 
болните с ТБК 

1 Работна група от 5 специалисти по проблемите на ТБ от 
СБАЛББ „Св. София” и Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) ще разработи наръчника за 
ранна диагноза и поведение при ТБ за нуждите на ОПЛ.  

 6.2. Изготвяне на учебни 
материали за обучителите 

1 Същата работна група ще подготви и необходимите 
материали, които ще бъдат използвани за обучение на 
ОПЛ. За тестване на тези материали ще се подготви 
въпросник за оценка приложимостта им и за резултатите 
от обучението.  

 6.3. Провеждане на 2 пилотни 
семинара по 1 ден с 
тестване на обучителните 
материали с по 15 ОПЛ 

1 Подготвените материали за обучение ще бъдат тествани 
за приложимост при 30 ОПЛ по време на два семинара, 
проведени от работната група с партньорството на БЛС и 
НЗОК. Въз основа на резултатите работната група ще 
прецени необходимостта от корекция на обучителните 
материали. 

 6.4. Обучение на 20 обучители - 
курс 2 дни 

2 Работната група в партньорство с МЗ и Медицинските 
факултети ще проведе обучението на специалистите, 
които ще бъдат ангажирани с обучението на ОПЛ. Ще се 
направи проверка на знанията преди и след обучението с 
предварително подготвен въпросник. 

 6.5. Доставка на оборудване за 
обучителите 

2 За дейността на обучителите се предвижда доставката на 
необходимата техника за провеждане на занятията - 6 бр. 
мултимедии, 6 бр. лаптопи и компютърни системи за 
употреба в медицинските университети и на местата за 
обучение на ОПЛ 

 6.6. Провеждане на 30 семинара 
с по 100 ОПЛ  

2 Организацията и провеждането на семинарите с ОПЛ ще 
се осъществи в партньорство с МЗ, БЛС, НЗОК и 
Медицинските Факултети.  

 7. Активно откриване на 
контактните на болните с 
туберкулоза 

1-5  

 7.1. Назначаване на патронажни 
сестри в лечебните 
заведения за ТБК 

1 Осъществява се в сътрудничество между МЗ и РЦЗ. След 
4-та година средствата се осигуряват от МЗ и общинската 
администрация според НПТБК 

 7.2. Осигуряване на превозни 
средства за патронаж на 
лечебните заведения за 
ТБК 

1 Ще се определят патронажни сестри за посещения на 
болните с ТБК, издирване на несистемно лекуващите се 
пациенти през продължителната фаза, активно издирване 
на контактните за ТБ лица и събиране на място на проби 
за изследване. 

 7.3. Ежедневни визити на 
патронажните сестри 

1-5 Тази дейност е постоянна и се осъществява съвместно с 
медиаторите, работещи с целевите групи. Партньори по 
изпълнение са лечебните заведения, ОПЛ и НПО. 

 8. Мерки за контрол на 
инфекцията 

1-5  

 8.1. Снабдяване с лични 
предпазни средства в 
лечебните заведения 

1-5 Трябва да се осигурят маски за персонала и посетителите 
на всички места за грижи за пациентите с ТБК. За 
персонала, работещ с инфекциозен материал, трябва да 
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се осигурят предпазни ръкавици.  

 8.2. Текущ ремонт на 6 лечебни 
заведения за ТБК – Видин, 
Монтана, Силистра, Шумен, 
Пазарджик, Сливен 

3-5 Ремонт се планира за подобряване на инфекциозния 
контрол в сградите с лоши хигиенни условия. Предвижда 
се ремонт на по  2 лечебни заведения през 3-та, 4-та и 5-
та година. 

 8.3. Обособяване на стаи за 
даване на храчки във 
всичките лечебни 
заведения за ТБК  

2 Събирането на храчки трябва да се осъществява в 
условията на предпазване на здравния персонал от 
опасността от заразяване. След осигуряването на 
средствата по тази програма съответните лечебни 
заведения (22 на брой) осъществяват обособяването на 
една стая във всяко от тях. 

ОПУ 3: ТБ: 
Навременно 
откриване и 
качествено лечение 

9. Разработване и 
разпространение на 
национално Ръководство 
и Оперативни процедури 
за лечение на 
туберкулозата 

1  

 9.1. Разработване на 
Ръководство 

1 Определената работна група от 5 експерти написва и след 
обсъждане в Експертния съвет към МЗ предава текста за 
отпечатване и разпространение. Партньори по 
изпълнението са Медицинските Факултети и БДББ. 

 9.2. Издаване и 
разпространение 

1 МЗ издава ръководството за контрол на ТБ и осигурява 
разпространението в сътрудничество с БДББ. 

 10. Подобряване на 
лечението в 
амбулаторната фаза (DOT) 

1-5  

 10.1. Избиране на 28 областни 
мениджъри по DOT 

1 Представител на НТП и мениджърът на лечебното 
заведение провежда събеседване с кандидатите и 
определя DOT-мениджъра за региона. 

 10.2. Обучение на областните 
мениджъри по DOT 

1 Обучението на областните мениджъри от експертен екип 
ще се осъществи в двудневен курс през третото 
тримесечие на първата година. 

 10.3. Обучение на медицинските 
сестри за работа с DOT от 
областните мениджъри 

1-2, 
4 

След обучението на DOT-мениджърите обучават 
медицинските сестри, ангажирани с работата по DOT, на 
двудневни семинари. Повторно обучение се предвижда 
през ІV година. Партньори по изпълнението са МЗ/НПТБК, 
лечебните заведения. 

 11.  Подобряване на 
лечението на децата с 
туберкулоза 

1-5  

 11.1. Изработване на обучителни 
материали за провеждане 
на курсове за детски 
пневмофтизиатри и сестри 

1 Работна група от 3 експерти (от Медицински факултет и от 
пневмо-фтизиатричната мрежа), изработват материалите 
и го представят в Експертния съвет към МЗ. След 
приемането му се предава за печат и разпространение. 
Партньори са МЗ/НПТБК и МФ. 

 11.2. Обучение на 28 детски 
пневмофтизиатри 

1 Експертите от работната група осъществяват обучението 
на детските пневмофтизиатри по време на двудневен 
семинар. Партньори са МЗ/НТП, Мед. Факултет и лечебни 
заведения. 

 11.3. Разширяване на Клиника по 
детска пневмология и 
фтизиатрия при СБАЛББ 
"Св. София"- София за 
лечение на деца с тежки 
форми на ТБК 

2 Децата с тежки, животозастрашаващи форми на ТБК 
трябва да се лекуват в специализиран сектор със 
съответно оборудване. Според предварително изготвен 
инвестиционен план за ремонт главният получател МЗ 
избира с конкурс изпълнител.  

ОПУ 4: ТБ: 
Мултирезистентна 
туберкулоза 

12. Осигуряване на 
лабораторната 
диагностика чрез 
препотвърждаване на 
всички MDR щамове, 
изолирани на територията 
на цялата страна 

1-5 Всички съмнителни и доказани мултирезистентни щамове 
в лабораториите в страната задължително ще се 
изпращат в Националната референтна лаборатория по 
ТБК за препотвърждаване. ДНК от тези щамове ще бъде 
изследвана за генотипиране в Националната референтна 
лаборатория по молекулярна микробиология към НЦЗПБ. 
Контролът на случаите с монорезистентност към 
противотуберкулозните препарати ще бъде включен в 
качествения контрол, осъществяван от НРЛ. 

 13. Дооборудване на СБАЛББ 
"Св. София"- София и 

2  
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СБАЛББ- Габрово за 
лечение на болни с MDR-
TB  

 13.1.  Текущ ремонт за 
обособяване на сектори за 
лечение на болни с MDR-TB 
в СБАЛББ "Св. София"- 
София и СБАЛББ- Габрово 

2 Ще се направи текущ ремонт с обособяване на отделни 
сектори с цел предпазване на здравния персонал и на 
останалите пациенти от инфектиране от болните с MDR-
TB в СБАЛББ "Св. София"- София и СБАЛББ - Габрово - 
съответно с 16 и 12 легла. Партньор по изпълнението е 
главният получател - МЗ. 

 13.2. Доставка на оборудване за 
сектори за лечение на 
болни с MDR-TB в СБАЛББ 
"Св. София"- София и 
СБАЛББ- Габрово 

2 Ще се достави допълнително болнично оборудване и 
медицинска апаратура за диагностика в секторите за 
лечение на болни с MDR-TB. Партньор по изпълнението е 
главният получател - МЗ. 

 14. Лечение на болните с 
MDR-TB 

1-5  

 14.1. Обучение на медицински 
персонал за лечение на 
MDR-TB 

1 По един лекар от болниците в София и Габрово ще бъде 
обучен за лечение на MDR-TB на курс в Рига. 

 14.2. Доставка на резервни 
противотуберкулозни 
лекарства за болните с 
MDR-TB 

2-5 МЗ ще кандидатства за доставяне на липсващи в момента 
противотуберкулозни лекарства от ІІ ред от GLC: 
Етионамид, Амикацин, Капреомицин, Циклозерин. Тези 
лекарства ще се прилагат само в двете болници за 
лечение на пациенти с MDR-TB 

 14.3. Остойностяване на 
услугата, предлаганата от 
GLC на кандидата 

2-5 Съгласно точка 4.10.5 от Ръководството на ГФ 
приблизителната стойност за 50 случая годишно. 

ОПУ 5: ТБ/ХИВ 
свързани дейности 

15. Въвеждане на рутинното 
изследване за ХИВ при 
пациенти с туберкулоза  

1-5  

 15.1. Изменение на Наредбата за 
изследване за ХИВ чрез 
включване туберкулозата 
като индикация за рутинно 
предлагане на изследване 
за ХИВ 

1 Наредбата на МЗ за изследване за ХИВ ще бъде 
изменена и допълнена. Изследването за ХИВ при 
пациенти с туберкулоза ще бъде включено като рутинно 
диагностично изследване в лечебните заведения, което се 
предлага след консултиране и информирано съгласие. 

 15.2. Обучение на лекари от 
пневмо-фтизиатричната 
мрежа за пред- и след-
тестово консултиране и 
насочване за ХИВ 

1 Преди въвеждане на рутинното изследване за ХИВ при 
пациенти с туберкулоза лекарите от пневмо-
фтизиатричната мрежа ще бъдат обучени за пред- и след-
тестово консултиране и насочване за изследване за ХИВ. 

 15.3. Супервизия на качеството 
на консултирането и 
изследването за ХИВ в 
пневмо-фтизиатричната 
мрежа 

1-5 Ще бъдат наети специалисти с опит в пред-и след-
тестовото консултиране за ХИВ, които да извършват 
периодични супервизии и оказване на помощ на 
медицинските специалисти от пневмо-фтизиатричната 
мрежа предлагащи изследване за ХИВ на пациенти с 
туберкулоза. 

 15.4. Разработване и 
разпространение на 
информационни материали 
за превенцията на ХИВ 
сред пациентите с ТБК 

 За повишаване на информираността за ХИВ инфекцията и 
нейната превенция сред пациентите с туберкулоза ще 
бъдат издадени и разпространени информационни 
материали. 

 16. Въвеждане на скрининг за 
ТБК при консултиране за 
ХИВ 

1-5  

 16.1. Включване в ръководството 
за консултиране за ХИВ на 
модул за скрининг за ТБК и 
насочване към 
пневмофтизиатричната 
мрежа 

1 В България име широка мрежа от служби, предлагащи 
консултиране и изследване за ХИВ и ППИ. На тях може да 
бъде възложено да извършват на клиентите скрининг за 
симптоми за ТБК и да ги насочват за диагностика към 
специалистите от пневмо-фтизиатричната мрежа. За 
целта в ръководството за консултиране и изследване за 
ХИВ ще бъде включен модул за скрининг за симптоми на 
ТБК. 

 16.2. Обучение на консултантите 
за ХИВ за скрининг за ТБК и 
насочване 

1 Консултантите, работещи в службите за консултиране и 
изследване за ХИВ ще бъдат обучени за скрининг за 
симптоми за ТБК съгласно ръководството по дейност 11.1. 
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 17. Осигуряване на 
качествено лечение и 
грижа за пациентите с 
ХИВ/ТБК 

1-5  

 17.1. Разработване и 
утвърждаване на 
нормативна база и 
стандартни оперативни 
процедури за насочване, 
регистрация и  лечение на 
пациенти с ХИВ/ТБК между 
лечебните заведения за 
ТБК и ХИВ 

1 С оглед подобряване насочването, проследяването и 
лечението на пациенти с ХИВ/ТБК в лечебните заведения 
за ТБК и ХИВ, ще бъде изменена нормативната база и ще 
бъдат разработени стандартни оперативни процедури. 

 17.2. Промяна на 
съществуващата 
нормативна уредба за 
улесняване провеждането 
на превантивно лечение с 
Изониазид на ХИВ-
пациентите с латентна 
туберкулозна инфекция 

1-5 Съществуващата нормативна уредба не урежда 
провеждането на превантивно лечение с Изониазид на 
ХИВ-пациентите с латентна туберкулозна инфекция. 
Промяната й ще позволи провеждането на това лечение 
от заведенията, обслужващи ХИВ-пациентите.   

 18. Мониторинг и оценка 1-5  

 18.1. Включване в 
информационните системи 
за ХИВ на вариабилни за 
ХИВ/ТБК и създаване на 
връзка между двете 
системи 

1-2 Допълването на информационните системи за ХИВ с нови 
показатели за ХИВ/ТБК е необходимо условие за 
осъществяване на връзките между системите за надзор на 
двете заболявания. В плановете за информационната 
система за надзор на туберкулозата, която ще се изгради 
по оперативна цел № 1, също е заложено включването на 
показатели за ХИВ/ТБ. 

ОПУ 6: Управление на 
оперативната цел и 
Мониторинг и оценка 

19. Централна координация 
на оперативната цел и 
координация с 
международни 
инициативи 

1-5  

 
19.1. Наемане на екип 1-5 Ще бъдат наети експерти за управлението на 

оперативната цел и координацията с международни 
инициативи 

 
19.2. Оборудване и поддържане 

на офиса 
1-5 За нуждите на екипа, ангажиран с координацията на 

оперативната цел, ще бъде нает офис и ще бъде 
доставено необходимото офис оборудване. 

 
19.3. Участие в международни 

конгреси и форуми 
1-5 С оглед поддържане и повишаване на квалификацията ще 

се осигури участие на експерти в областта на 
диагностиката и лечението на ТБ в международни 
конференции и срещи.    

Оперативна цел № 3: Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България 
Област за предоставяне 
на услуги 

Д
ей
н
о
ст
 №

 

Наименование на 
дейността 

Г
о
д
и
н
а 
н
а 

и
зп
ъ
л
н
ен
и
е 

Описание на дейността и партньори по изпълнението 

ОПУ 1: ТБ: 
Идентифициране на 
инфекциозните 
случаи 

1. Разработване на 
ръководство и 
стандартни оперативни 
процедури за контрол 
на Туберкулозата в 
затворите в 
съответствие с 
препоръките на СЗО 

1  

 1.1. Разработване на 
ръководството 

1 Работна група от 3-ма експерти (от Министерство на 
здравеопазването, Министерство на правосъдието и 
СБАЛЛС в Ловеч) ще направи преглед на съвременните 
ръководни насоки на СЗО за работа в затворите по 
отношение на контрол на туберкулозата. Работната 
група ще има за задача да адаптира и разработи 
ръководство съобразено със ситуацията на затворите в 
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България.    

 1.2. Издаване и 
разпространение на 
ръководството 

1 Ръководството ще бъде издадено и разпространено в 
200 броя, за да покрие всички медицински специалисти, 
които работят в местата за лишаване от свобода, както и 
водещи експерти в областта на превенцията и контрола 
на ТБ в страната.   

 2. Обучение и 
повишаване 
квалификацията на 
медицинския персонал 
от затворите и СБАЛЛС  
гр. Ловеч за справяне с 
туберкулозата  
съгласно 
ръководството за 
контрол на ТБ в 
затворите 

1-5  

 2.1. Разработване на учебни 
материали 

1 Работна група от 2-ма експерти от МЗ и МП ще подготвят 
обучителни материали по проблемите на ТБ, 
предназначени за медицинския персонал, обслужващ 
лица, лишени от свобода.   

 2.2. Организиране и 
провеждане на семинари 

2-5 През първата година ще бъдат проведени: 1) 3-дневен 
семинар за 25 лекари; и 2) 3-дневен семинар за 35 
фелдшери и медицински сестри за справяне с 
туберкулозата  съгласно ръководството за контрол на ТБ 
в затворите. В следващите години, МЗ и МП ще 
организират допълнителни семинари за повишаване на 
квалификацията на медицинския персонал от затворите, 
както и обмен на опит и обратна връзка за постигнатите 
резултати от предходната година. 

 3. Скрининг за 
туберкулоза сред 
затворниците от 13-те 
затвора в България 

1-5  

 3.1. Рутинно медицинско 
изследване на 
новопостъпващи и 
напускащи затворите 

1-5 МП (медицинските центрове на всички 13 затвора и 2-те 
СБАЛЛС в гр. Ловеч и гр. София) ще провежда 
медицински изследвания на средно годишно 5000 лица, 
лишени от свобода - новопостъпващи и 5000 напускащи 
затворите. Затворници с изразена симптоматика на 
туберкулозно заболяване подлежат на последващ 
медицински преглед /рентгенова картина, изследване на 
храчка/ 

 3.2. Скрининг чрез 
рентгенова картина на 
затворници  

1-5 В големите болнични заведения към местата за 
лишаване от свобода в страната / например в София и в 
Ловеч/ ще се достави рентгенов апарат с цел незабавно 
изследване на затворници, за които има съмнения за 
заболяване. В другите места за лишаване от свобода 
координацията с другите местни здравни заведения ще 
позволи бързото изследване на клиентите със съмнения 
за заболяване.  

 4. Повишаване на 
здравната 
информираност и 
култура сред лицата, 
лишени от свобода и 
персонала, който 
работи вътре в 
затворите 

1-5  

 4.1. Изработване и 
разпространение на 
печатни информационни 
материали по 
проблемите на ТБ 

1-5 През първата година МП в сътрудничество с МЗ ще 
разработи два вида дипляни (един насочен към 
затворниците и един към персонала). Всяка година ще 
бъде отпечатван необходимия тираж (20 000 първа 
година и 10 000 следващите години) и разпространяван 
във всички затвори и СБАЛЛС.  

 4.2. Изработване и 
разпространение на 
документални филми по 

1-5 В края на първата година и началото на втората година 
МП в сътрудничество с МЗ ще бъде наета медийна 
агенция за изготвяне на два 15-минутни филма (един 
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проблемите на ТБ насочен към затворниците и един към персонала). Преди 
началото ще се направи съгласуване и консултация със 
СЗО, Фондация за борба с туберкулозата KNCV и Лекари 
без граници.  

ОПУ 2: Подкрепяща 
среда: 
Инфраструктура 

5.  Подобряване на 
условията за 
диагностика и лечение 
в затворите и СБАЛЛС 
- Ловеч и СБАЛЛС - 
София 

1-2  

 5.1. Дооборудване с 
медицинска апаратура 
на СБАЛЛС - Ловеч и 
СБАЛЛС - София 

2 
 

Рентгеновият апарат в СБАЛЛС – Ловеч е морално 
остарял  и в момента не функционира, затова е 
необходимо да бъде доставен нов апарат. За 
подобряване качеството на диагностика, 
микробиологичната лаборатория в СБАЛЛС – Ловеч се 
нуждае както от подмяна на остарялата налична 
апаратура, така и от дооборудване. СБАЛЛС – София в 
момента има необходимост от биохимичен анализатор. 
Наложително е осъвременяването на лабораторната 
техника до второ ниво. СБАЛЛС  - София също се 
нуждае от бактериологична лаборатория от първо ниво.  

 5.2. Създаване на стаи за 
вземане на храчка в 13 
затвора и 2 СБАЛЛС 

1 В съответствие с препоръките на СЗО, ще се създадат 
стаи за вземане на храчка като необходимо условие за 
провеждане на скрининга, описан в Дейност 3.1. по-горе. 
Такива стаи ще бъдат разкрити във всички 13 затвора и в 
двете СБАЛЛС.    

 5.3. Осигуряване на 
рентгенов апарат в 
болничните заведения 
към местата за 
лишаване от свобода в 
големите градове  

1 Модерен рентгенов апарат ще бъде доставен и 
инсталиран в две големи болнични заведения към 
местата за лишаване от свобода – София и Ловеч. 

ОПУ 3: 
Информационна 
система и оперативни 
проучвания 

6. Включване на сектор 
"Медицински" и 
лечебните заведения 
на МП към общата 
информационна 
система за  надзор на 
туберкулозата, която 
се изгражда в 
Оперативна цел № 1 

1-2  

 6.1.  Обучение на персонала 
от медицински сектор на 
Министерство на 
правосъдието, 2-те 
СБАЛЛС и медицинските 
центрове на затворите 
за регистрация и 
съобщаване на случаите 
с ТБК 

1-2 Ще се проведе 2-дневен семинар за 20 души - 
медицински персонал към МП съгласно националното 
ръководство и оперативните процедури за събиране, 
съобщаване, съхранение и анализ на данните в общата 
информационна система за  надзор на туберкулозата. 
Това обучение ще бъде извършено в пряка връзка с 
експертите, които ще работят за изграждането на 
информационната система в рамките на Оперативна цел 
№ 1. 

 6.2. Доставка на офис 
оборудване за събиране 
и обработване на данни 
в системата на 
затворите 

1 Съвременната компютърна техника и в болничните 
заведения към местата за лишаване от свобода, и към 
главното звено е необходимо условие за функциониране  
на компютъризираната система.  

 7. Супервизия за 
справянето с 
туберкулозата в 
местата за лишаване от 
свобода  

1-5 Експерт от МП - сектор "Медицински" ще извършва най-
малко два пъти годишно посещения на място за 
супервизия на справянето с туберкулозата в 13-те 
затвора.  

ОПУ 4: Управление на 
оперативната цел и 
Мониторинг и оценка 

8. Централна 
координация и 
управление на всички 
дейности по контрол и 

1-5 Ще бъдат наети четирима души за планиране, 
координиране, управление и мониторинг на дейностите 
по Оперативна цел № 3. Ще бъде нает офис и ще бъде 
доставено офис оборудване и мебели. В бюджета са 
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превенция на 
туберкулозата в 
затворите 

заложени средства за текущи разходи и издръжка на 
офиса.Съществуващият офис ще бъде оборудван с 
компютри и материали.  

 9. Мониторинг и оценка 
на изпълнението на 
дейностите по 
програма  

1-5 Ще се осъществяват периодични посещения на място за 
мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите по 
програма по предварително разработен план и при 
необходимост.  

Оперативна цел № 4: Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозните наркомани; лица, зависими към 
алкохола; деца на улицата и бежанци и търсещи убежище 

Област за предоставяне 
на услуги 

Д
ей
н
о
ст
 №

 
Наименование на 
дейността 

Г
о
д
и
н
а 
н
а 

и
зп
ъ
л
н
ен
и
е 

Описание на дейността и партньори по изпълнението 

ОПУ 1: ТБ: 
Идентифициране на 
инфекциозните 
случаи 

1. Скрининг за 
установяване на 
изходни данни за 
нивото на 
разпространение на 
ТБК сред рисковите 
групи    

1-2  

 1.1. Разработване на 
методическо указание за 
провеждане на 
скрининга 

1 Методическото указание за провеждане на и кратък 
поведенчески въпросник ще бъдат разработени от работна 
група от експерти по проблемите на туберкулозата от 
Националния център по заразни и паразитни болести 
/НЦЗПБ/, Националната референтна лаборатория по 
туберкулоза /НРЛТБ/, специализирани заведения за лечение 
на ТБ, както и експерти по работа в уязвими групи.  

 1.2. Обучение на 
медицинските работници 
за провеждане на 
скрининга сред 
рисковите групи 

1 Ще бъде проведен един обучителен семинар за 50 
медицински работници от психиатричните стационари за 
лечение на зависимости, метадонови поддържащи програми 
/МПП/, към Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ и към 
неправителствените организации, които ще участват в 
провеждането на скрининга и след това рутинното тестуване 
за ТБ сред уязвимите групи. Ще бъдат наети З-ма лектори, 
специалисти от Националната референтна лаборатория по 
туберкулоза /НРЛТБ/, Специализираната болница за активно 
лечение на белодробни болести /СБАЛББ/ в София , както и 
експерт по работа в уязвими групи. 

 1.3. Провеждане на 
скрининга 

1-2 При провеждането на скрининга ще бъдат използвани 
няколко различни подхода за достигане до различните 
уязвими групи: 1) интравенозните наркомани /ИВН/ и лицата, 
зависими към алкохол, които са на специализирано лечение, 
както и  търсещите убежище, настанени в приемателни 
центрове за бежанци и децата в приюти, ще бъдат достигани 
от медицинските работници в съответните заведения; 2) ИВН 
на улицата и бежанците с предоставен статут ще бъдат 
достигани с помощта на НПО, работещи на терен. 
Скринингът ще се проведе чрез вземане на храчка в 
контейнер, транспортиране до съответната лаборатория и 
наблюдение с директна микроскопия на препарати, оцветени 
по метода Цил-Нилсен. При вземането на храчка, също така 
ще бъде проведен кратък поведенчески въпросник. За 
успешното и навременно осъществяване на скрининга ще 
бъдат използвани специфични подходи за мотивиране и 
оказване на съдействие, както и предоставяне на стимули за 
участие на представителите на уязвимите групи. 

 1.4. Обработка и анализ на 
данните 

2 Обработката и анализа на данните, както и изготвянето на 
доклад с резултатите ще бъде извършено от Звеното за 
мониторинг и оценка към Структурата за управление на 
програмата с техническа помощ от външен експерт. 
Резултатите ще бъдат използвани за определяне на изходни 
данни за разпространението на ТБ сред рисковите групи и 
ефективно планиране.  
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 2. Рутинно тестуване за 
ТБК сред рисковите 
групи 

2-5  

 2.1. Изготвяне на проекто- 
предложение за  
разработването на 
нормативна база за реда 
и условията за 
изследване за 
туберкулоза с оглед 
покриването  на 
рисковите групи 

1 Работна група към Министерство на здравеопазването /МЗ/ 
ще разработи нова наредба за условията и реда за 
изследване за туберкулоза, в която ще участват 2-ма външни 
експерти с оглед включването на рутинното тестуване сред 
уязвимите групи. 

 2.2. Работни срещи за 
обмяна на опит на 
медицинските 
специалисти 

2-5 Ежегодно ще бъдат осъществявани кратки работни срещи на 
медицинските специалисти, които работят с уязвимите групи 
/виж дейност 1.2. по-горе/. На срещите ще се осъществява 
обмен на опит и обучение в новости по отношение на 
проблемите, тестуването и лечението на ТБ. 
 

 2.3. Осъществяване на 
рутинен скрининг  

2-5 Рутинният скрининг ще се осъществява по време на цялата 
програма. То ще обхваща: 1) новопостъпилите алкохолици и 
наркомани на лечение за алкохолни и не-алкохолни 
зависимости в психиатричните стационари; 2) улични ИВН; 3) 
новорегистрирани търсещи убежище; и 4) новоприети деца в 
приюти, както и 5) всички представители на уязвимите групи, 
които имат клинични данни за вероятна ТБ инфекция. Ще 
бъдат осигурени необходимите медицински консумативи и 
транспортни разходи.  Дейностите по рутинен скрининг ще се 
подпомагат от местните мрежи за връзка и сътрудничество 
/виж Дейност 10/. Лицата, преминали през рутинен скрининг с 
положителни резултати или със съмнителни оплаквания ще 
бъдат пренасочвани за допълнителни изследвания  към 
специализираните звена за борба с туберкулозата.  

ОПУ 2: ТБ: 
Навременно 
откриване и 
качествено лечение 

3. Своевременно 
насочване и подкрепа 
за успешно лечение на 
откритите случаи с ТБК 
сред рисковите групи 

1-5  

 3.1. Обучение на работници 
на терен по проблемите 
на ТБ  

1 Ще бъде проведен 3-дневен обучителен семинар за 45 души 
- сътрудници на терен от НПО, работещи с уязвимите групи. 
Курсът ще включва лекции за: 1) основни знания за 
предаване на ТБ и предпазване от заразяване; 2) издирване, 
консултиране и насочване за тестуване на всички 
представители на уязвимите групи, които имат клинични 
данни за вероятна ТБ инфекция; 3) насочване за лечение и 
директно наблюдение в продължителната фаза на всички 
болни от ТБ; и 4) издирване, мотивиране и проследяване на 
химиопрофилактиката на всички контактни. Сътрудниците на 
терен от НПО след това ще обучават и супервизират 
ключовите сътрудници от общността за работа сред 
съответните уязвими групи.       

 3.2. Консултиране на 
положителните 
резултати, мотивиране 
за лечение и насочване/ 
придружаване до 
лечебно заведение 

1-5 Основна работа на НПО, в сътрудничество с лабораториите 
за диагностика на ТБ, ще бъде идентифициране на лицата с 
текущи положителни резултати и след тестово консултиране 
на тези лица сред рисковите групи. За целта сътрудниците 
на терен ще мотивират болните от ТБ за лечение като ги 
насочват, а често и придружаване до съответното 
специализирано заведение за лечение на туберкулоза.        

 3.3. Супервизирано 
медикаментозно 
приемане през 
продължителната фаза 
на лечение  

1-5 В пряка връзка и под ръководния контрол на лечебното 
заведение, сътрудниците на терен подпомагат успешно 
завършване на лечението в интензивната фаза, а в 
продължителната фаза директно наблюдават приема на 
лекарства. За придържане към лечението при бежанците и 
децата на улицата ще се използват стимули (пакети с храна), 
които ще се дават периодично.  

 4. Издирване и 
съдействие за 
провеждане на 

1-5  
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химиопревенция на 
контактните   

 4.1. Издирване на 
контактните, 
консултиране и 
мотивиране за 
химиопревенция и 
насочване/ 
придружаване до 
лечебно заведение 

1-5 Основна работа на НПО ще бъде издирване и консултиране 
на контактните на положителните резултати за ТБ сред 
рисковите групи. За целта сътрудниците на терен ще 
мотивират контактните за провеждане на химиопревенцията 
като ги насочват, а често и придружаване до съответното 
специализирано заведение за лечение на туберкулоза.        

 4.2. Съдействие за 
наблюдение на 
химиопрофилактиката 

1-5 В пряка връзка и под ръководния контрол на лечебното 
заведение, сътрудниците на терен директно наблюдават 
приема на лекарства за химиопревенция.  

ОПУ 3: ТБ: 
Взаимодействие 
между обществен и 
частен сектор   

5.  Включване на частните 
МПП и центрове за 
лечение на 
зависимости в 
изпълнението на 
Националната 
програма по ТБ в 
България 

1-5  

 5.1. Актуализиране на 
нормативната база с 
оглед включване на 
частните МПП и 
центрове за лечение на 
зависимости 

1 При разработване на наредба за тестуване за ТБ в Р 
България, ще бъдат включени съответните текстове, които 
регламентират задължителното предлагане на безплатно 
изследване за ТБ за лицата, които постъпват за лечение в 
частните МПП и центрове за лечение на зависимости /виж 
Дейности 1. и 2. по-горе/.   

 5.2. Включване на дейности 
по ТБК в стандартите за 
лечение на зависимости 

1 Включването на дейностите по скрининг, диагностика и 
насочване за лечение на ТБ в задължителния минимум 
дейности в стандартите за лечение на зависимости цели да 
подобри ранното откриване и успешно лечение на ТБ сред 
ИВН и лица, зависими към алкохола.  

ОПУ 4: Подкрепяща 
среда: Намаляване на 
стигматизацията 

6. Провеждане на 
ежегодни национални 
кампании по повод 
Световния ден за 
борба срещу 
туберкулозата  
 

1-5  

 6.1.  Изработване и 
разпространение на 
информационни 
материали 

1-5 Дейностите ще включват изработване и разпространение на 
информационни материали (картички/ брошури, плакати, 
шапки, фланелки, балони, транспаранти), включително лого 
и специфични послания за намаляване на стигмата. 

 6.2. Изготвяне на видео 
филм 

2 Ще бъде наета медийна агенция за изготвяне на 15-минутен 
филм, посветен на проблемите на ТБ. Целта на филма ще 
бъде формиране на толерантно и подкрепящо отношение 
към хората, живеещи с болестта. Филмът ще бъде широко 
популяризиран.  

 6.3. Организиране и 
провеждане на 
кампаниите 

2-5 За намаляване на отрицателните обществени нагласи, 
ежегодно ще се провежда Национална компания на 24 март 
– Световния ден за борба срещу туберкулозата. Кампаниите 
ще се организират и провеждат от национални партньори 
като МЗ, медийни и PR агенции, печатници, НПО, здравни и 
лечебни заведения. Дейностите, залегнали в кампанията, ще 
са цялостно координирани и допълващи към планираните в 
рамките на Оперативна цел № 1 (виж Оперативна цел № 1, 
дейност № 3.2.)  

 7. Провеждане на 
пресконференции и 
други периодични 
медийни изяви 
 

1-5 На национално и местно ниво ще се провеждат 
пресконференции, изяви в електронни и печатни медии с цел 
повишаване на информираността и сензитизиране на 
обществото по проблемите на ТБ и хората, живеещи с 
болестта, както и за популяризиране на възможностите за 
превенция и лечение, предоставяни от Националната 
програма по ТБ в България и дейностите, включени в това 
предложение. 
 

 8. Обучение на 2 Ще се проведе 2-дневен обучителен семинар за 30 
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журналисти по 
проблемите на ТБК 

представители на водещи печатни и електронни медии с цел 
повишаване на информираността и сензитизиране по 
проблемите на ТБ и хората, живеещи с болестта, както и 
създаване подкрепяща среда за успешно изпълнение на 
Националната програма по ТБ в България и това 
предложение.    

ОПУ 5: Включване на 
общностите в 
контрола на 
туберкулозата 

9. Обучение за 
въвличане на 
рисковите групи в 
дейностите за 
превенция и контрол 
на туберкулозата 

1-5  

 9.1. Разработване на 
обучителни и 
информационни 
материали за обучение 
на представители на 
НПО и рисковите групи 

1 Национални експерти ще разработят различни 
информационни материали (брошури, листовки), 
предназначени за уязвимите групи, както и обучителни 
материали за обучение на ключови сътрудници от 
общностите на рисковите групи.  

 9.2. Организиране и 
провеждане на 
обученията на 
представители на НПО 

1 Виж дейност 3.1. по-горе. 

 9.3. Работа в общността за 
сензитизиране, 
мобилизиране и 
обучение на 
представители на 
рисковите групи   

1-5 Ключови сътрудници от общността ще играят основна роля 
за въвличане на рисковите групи в дейностите по превенция 
и контрол на ТБ. За целта те ще бъдат обучени от НПО, а 
след това периодично (най-малко веднъж на 3 месеца) ще 
участват в работни срещи за продължаващо обучение, 
супервизия и мониторинг на тяхната работа. За своята 
дейност ключовите сътрудници от общността ще получават 
стимули под формата на карта за градски транспорт или 
скромно възнаграждение при бежанците.   

 9.4. Инфраструктурно 
укрепване на НПО-тата 
за работа на терен с 
общностите на 
рисковите групи 

1-2 През първата година на под-получателите по тази 
оперативна цел ще бъде доставено най-необходимото офис 
оборудване за укрепване на изпълнителския им капацитет. 
Бюджетът за тази дейност включва също административни 
разходи на под-получателите.  

 10. Изграждане на местни 
мрежи за връзка и 
сътрудничество между 
здравни служби, НПО и 
представители на 
рисковите групи 

1-5 През първата година, работна група от национални експерти 
в сътрудничество със здравни служби, НПО и представители 
на рисковите групи ще разработи оперативни правила и 
механизми за ефективно взаимодействие между различните 
партньори на местно ниво. През останалия период на 
изпълнение на проекта, мрежите ще участват активно във 
всички дейности на местно ниво по-горе.  

ОПУ 6: Управление на 
оперативната цел и 
Мониторинг и оценка 

11. Координация и 
управление на 
дейностите по 
оперативната цел 

1-5 Ще бъдат наети трима души за планиране, координиране, 
управление и мониторинг на дейностите по Оперативна цел 
№ 4. Ще бъде нает офис и ще бъде доставено офис 
оборудване и мебели. В бюджета са заложени средства за 
текущи разходи и издръжка на офиса. 

 12. Посещения на място за 
супервизия и 
мониторинг на 
дейностите на местно 
ниво 

1-5 Екипи от национални експерти по проблемите на ТБ и работа 
на терен ще осъществяват периодични посещения на място 
по предварително разработен план и при необходимост. 
Регулярните посещения ще се осъществяват най-малко 1 
път годишно от 2-ма експерти във всяка община, в която се 
изпълняват дейности сред ИВН, бежанци и деца на улицата. 
Информацията ще се събира на централно ниво с цел 
дефиниране на тежестта на проблема с разпространението 
на туберкулозата сред рисковите групи и оценка на 
ефективността на интервенциите.  

 
Оперативна цел № 5: Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност  
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Област за предоставяне 
на услуги  

Д
ей
н
о
ст
 №

 

 
Наименование на дейността 

Г
о
д
и
н
а 
н
а 

и
зп
ъ
л
н
ен
и
е 

Описание на дейността и партньори по изпълнението 

Подкрепяща среда:     
Участие на общността 
в контрола на 
туберкулозата  

1. Анализ на ситуацията в 
ромските общности 
засегнати от епидемията 
от туберкулоза 

1 Група експерти ще извърши анализ на ситуацията по 
отношение на засегнатостта на ромските общности от ТБК 
във  10 региона на страната.  Същевременно ще се 
оценят наличните ресурси и ще се въвлекат местните 
власти и заинтересовани служби.  Ще бъдат 
идентифицирани най-засегнатите ромски общности за по-
широка интервенция.  Предполага се, че това могат да 
бъдат половината групи от ромската общност в различни 
населени места.  

 2. Развитие на човешки 
ресурси от общността 

1  

 2.1. Изработване на програма и 
насоки за действие за 
сътрудници на терен от 
общността 

1 Разработване на методически указания и програма за 
обучение за работа на терен, развитие на комуникативни и 
мотивационни умения.  Основни знания за ТБК. Екипът е 
от специалисти по социална работа, поведенчески науки и 
ТБК.  

 2.2. Набиране на сътрудници на 
терен от общността 

1 След изготвяне на критерии и методика за оценяване на 
кандидатите за сътрудници на терен, ще се проведе 
подбор на сътрудници от най-засегнатите от ТБК ромски 
общности.  Подборът ще се извърши от специалисти по 
социална работа, представител на здравното заведение  и 
местния координатор 

 2.3. Обучение на сътрудници на 
терен за работа в 
общността с цел създаване 
на подкрепяща среда  

1-5 Сътрудниците на терен са непрофесионалисти от 
общността. Това налага провеждане на продължително 
обучение за придобиване на умения за установяване на 
ефективен контакт, консултиране, мотивиране, работа с 
групи, сътрудничество със службите и др. Ще бъдат 
обучени 25 местни сътрудници през първата година и това 
обучение ще бъде надграждано всяка година въз основа 
на потребностите за поддържане на успешна социална 
работа и предотвратяване на «прегаряне».  Ще бъдат 
усвоени основни знания за предаване на ТБК и 
предпазване от заразяване. Броят ще се увеличи от 
година 3, за да се включат и други общности 

 3. Създаването на връзки 
между здравните служби, 
НПО, общините и други 
свързани служби.  
Подобряване 
възможностите на НПО в 
общността. 

1 Ще се изготвят методически указания за поставяне на 
задачи и провеждане на инструкции от страна на  
здравните заведения към сътрудниците за работа в 
общността, както и за ефективна обратна връзка, 
планиране и отчетност към другите структури на 
Програмата.  За тази цел ще се проведе работна среща с 
20 представители на всички свързани сектори.  

 4.  Тримесечни срещи  на 
местно ниво за обмяна на 
опит 

1-5 Организирането всяко тримесечие на срещи  за обмяна на 
опит с представители на всички партньори на локално 
ниво цели да се утвърдят добрите практики, да се 
поддържа мотивацията на екипите и превенция на 
синдрома на "прегаряне".   

Подкрепяща среда:   
Услуги, базирани в 
общността   

1. Принос за създаване на 
местни здравно-социални 
центрове в ромски 
квартали,   

1-2 Анализът на ситуацията ще очертае в кои общности има 
най-голяма потребност да се създаде местна 
инфраструктура за предоставяне на здравно-
образователни услуги в общността. Първата година 
трябва да започне процес на въвличането на местните 
общини в предоставянето на подходящи общински 
помещения за дейностите на Програмата.  Предвижда се 
създаване на 10 здравно-социални центрове в ромските 
общности, осигурени от общините.  

Туберкулоза:     
Идентифициране на 
инфекциозните 
случаи 

1. Подобряване капацитета 
за идентифициране на 
инфекциозните случаи 
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 1.1 Изработване на правила за 
скрининг сред 
представителите на ромска 
общност в риск съгласно  
международни стандарти и 
препоръките на СЗО   

1 Методическото указание за провеждане на скрининг и 
кратък поведенчески въпросник ще бъдат разработени от 
работна група от експерти по проблемите на 
туберкулозата от Националния център по заразни и 
паразитни болести /НЦЗПБ/, Националната референтна 
лаборатория по туберкулоза /НРЛТБ/, специализирани 
заведения за лечение на ТБК, както и експерти в 
социалната работа с ромска общност. 

 1.2 Обучение на сътрудници на 
терен 

1 Ще бъде проведен 2-дневен обучителен семинар за 25 
души - сътрудници на терен от местни екипи, работещи в 
ромска общност.  Курсът ще включва лекции за:   
издирване, консултиране и насочване за тестуване на 
всички представители на уязвимите групи, които имат 
клинични данни за вероятна ТБК инфекция;  оказване на 
съдействие на патронажната сестра за вземане на 
храчков материал за микробиологично изследване.   

 2. Провеждане на скрининг 
за бацилоносителите в 
ромска общност  

  

 2.1 Редовни посещения на 
сътрудниците на терен в 
ромски квартали с цел 
идентифициране и 
мотивиране тестването 
сред застрашените 
общности със събиране на 
храчков материал 

1-5 При провеждането на скрининга ще се прилага широка 
разяснителна работа в общността;  ще бъдат издирвани 
контактни и хора, които имат клинични данни за вероятна 
ТБК инфекция.  Изследването ще се проведе чрез 
вземане на храчка в контейнер, транспортиране до 
съответната лаборатория и наблюдение с директна 
микроскопия на препарати, оцветени по метода Цил-
Нилсен.   Тези хора ще бъдат мотивирани да участват в 
изследването. Налага се използването на лек автомобил, 
за да бъдат посещавани редовно отдалечени ромски 
квартали.  

Превенция:   Промяна 
на поведението 

1.  Изработване на здравна 
образователна стратегия 
за ромските общности, 
въз основа на 
резултатите от анализа на 
ситуацията в тези 
общности 

  

 1.1. Разработване на здравна 
образователна стратегия 

1 Разработването на здравна образователна стратегия 
включва разработване на подходящи послания, преценка 
на различни канали за комуникация и изготвяне на 
подходящи здравно-образователни материали. 

 1.2. Отпечатване и 
разпространение на 
готовите материали  

1-5 Здравно-образователните материали (брошури и 
листовки) ще бъдат разпространявани според 
грамотността на клиентите. 

 2. Работа на терен сред 
общността 

  

 2.1 Редовна работа на 
сътрудниците на терен за 
образование и мотивация 
за положителна промяна на 
поведението в общността 
по отношение на 
превенцията, лечението и 
подкрепата свързани с 
туберкулозата  

1-5 Регулярните визити на сътрудниците на терен ще 
включват разяснителна дейност сред цялото население за 
начините за предпазване от ТБК и възможностите за 
успешно лечение.  Много важен елемент от тази дейност 
ще бъде намаляването на стигмата и оказването на 
подкрепа на лицата и семействата, засегнати от ТБК.  Ще 
бъдат организирани и дискусии в големи групи за промяна 
в знанията, нагласите и социалните норми в общността. 

 3. Кампании в общността  1-5 Провеждане на локални кампании сред общностите във 
връзка с международния ден за борба с ТБК.  
Организацията ще се осъществява от сътрудниците на 
терен в кооперативно сътрудничество с местната 
общност. 

Туберкулоза:  
Навременно 
откриване и 
качествено лечение 

1. Развитие на 
компетентност за 
предоставяне на услуги 

  

 1.1 Обучение в ДОТС на 
сътрудниците на терен  

1-5 Провеждане на годишни обучения на 25 сътрудници на 
терен за запознаване с ДОТ стратетия; насочване за 
лечение и директно наблюдение в продължителната фаза 
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на всички болни от ТБК.      Предвижда се надграждане на 
уменията всяка година с цел спазване на добри стандарти 
в работата.  
 
 

 1.2 Изработване на 
инструкции, съобразени с 
културата на общността, за 
пациентите и техните 
семейства 

 Изработване на инструкции за провеждане на успешно 
лечение и съобразени с равнището на грамотност на 
пациентите и техните семейства.  

 2. Оказване на съдействие 
на хора, засегнати от ТБК 

  

 2.2 Работа на терен по 
мотивирането на хронично 
туберкулозно болни 
пациенти за 
продължително лечение  

1-5 В пряка връзка и под ръководния контрол на лечебното 
заведение, сътрудниците на терен подпомагат успешно 
завършване на лечението в продължителната фаза;  
въвличат отговорни членове на семейството в директно 
наблюдаване на приема на лекарства. 

 2.3 Предоставяне на стимули 
въз основа на 
представянето на 
туберкулозно болните 
пациенти 

1-5 Предвижда се раздаване на поощрения и специално 
отбелязване на старанието на всеки пациент, който е 
приключил успешно лечението си. 

Управление на 
оперативната цел и 
Мониторинг и оценка 

1. Мениджмънт и 
координиране на 
дейностите по 
оперативната цел на 
национално ниво 

1-5 Ще бъдат наети четирима души за планиране, 
координиране, управление и мониторинг и техническо 
съдействие на дейностите по Оперативна цел № 5.  Ще 
бъде нает офис и ще бъде доставено офис оборудване и 
мебели.  В бюджета са заложени средства за текущи 
разходи и издръжка на офиса. 

 2. Супервизия и 
консултиране 

  

 2.1 Редовни визити с цел 
контрол и мониторинг по 
качеството на 
предоставяните услуги   

1-5 Екипи от национални експерти за здравно-образователна, 
социална и мотивационна работа, както и специалисти по 
проблемите на ще осъществяват периодични посещения 
на място по предварително разработен план и при 
необходимост, като се има предвид неподготвеността на 
сътрудниците от общността.  Тези визити за методична 
подкрепа ще намаляват периодично във времето до 
петата година. 
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4.6.4 Изпълнение и връзки с текущи безвъзмездни помощи от Глобалния фонд 

Този раздел се отнася до всички предишни безвъзмездни помощи от Глобалния фонд да този 
компонент за борба с болестта и изисква информация за изпълнението до този момент и връзките 
с настоящата молба. За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на 
предложения", Раздел 4.6.4. 

a) Дайте актуална информация за текущия статус на предишни безвъзмездни помощи от 
Глобалния фонд по този компонент за борба с болестта в таблицата по-долу. 

Таблица 4.6.4. Текущи безвъзмездни помощи от Глобалния фонд 

 
Номер на 

безвъзмездната помощ  
Сума на безвъзмездната 

помощ* 
Използвана сума  

Безвъзмездна 
помощ от ГФ 
1 

   

Безвъзмездна 
помощ от ГФ 
2 

                  

Безвъзмездна 
помощ от ГФ 
3 

                  

Безвъзмездна 
помощ от ГФ 
4 

                  

* За безвъзмездни помощи във Фаза 1, това е първоначалната двегодишна сума на 
безвъзмездната помощ. За безвъзмездни помощи, които са били подновени за Фаза 2, това е 
общата сума, включваща Фаза 1 и Фаза 2. За неподписани безвъзмездни помощи по 5-ти тур, 
това е двегодишния максимален бюджет одобрен от ГТО. 

b) Посочете за всяка текуща помощ основните проблеми пред изпълнението и как са решени 
те. 

      

 Да 
� попълнете d) c) Има ли връзки между текущото предложение и съществуващи 

безвъзмездни помощи от Глобалния фонд по същите компоненти? 
(напр. едни и същи дейности, едни и същи целеви популации 
и/или географски области.) 

 Не 
� преминете към 
4.6.5. 

d) Ако отговорът е "Да", ясно посочете тези връзки и опишете как това предложение 
надгражда тези дейности, но не ги дублира с финансиране, предоставено по текущите 
помощи от Глобалния фонд. 
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4.6.5 Връзки с други програми, финансирани от донори  

 Да 
� попълнете b) 

a) Има ли връзки между текущото предложение и други 
финансирани от донори програми за същото заболяване  Не 

� преминете към 
4.6.6. 

b) Ако отговорът е "Да", ясно посочете тези връзки и опишете как това предложение 
надгражда тези дейности, но не ги дублира с финансиране, предоставено от други донори, 
включително по отношение на дейности за укрепване на системите на здравеопазване. 

     Не е приложимо 

 

4.6.6 Дейности за укрепване на системите на здравеопазване 

Възможно е да се необходими определени дейности за укрепване на системите за здравеопазване, 
за да може предложението да е успешно и да инициира допълнителни интервенции срещу 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария. Аналогично такива дейности може да са необходими за 
постигане и поддържане на по-голям мащаб на програмите. 

Кандидатите трябва да кандидатстват за финансиране по отношение на подобни дейности, като 
ги включват в специфични за заболяването компонент(и). Призоваваме кандидатите, които са 
посочили в Раздел 4.4.4 ограничения в системата на здравеопазване, които пречат на постигане и 
поддържане на по-голям мащаб на дейност срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария, но не 
разполагат с адекватни средства пълноценно да се справят с тези ограничения, да попълнят този 
раздел. За повече информация направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 
4.6.6. 

a) Опишете кои дейности за укрепване на системите на здравеопазване са включени в 
предложението и как те са свързани с компонента за борба със заболяването. (За да 
демонстрират тази връзка, кандидатите трябва да свържат предложените интервенции за 
системите на здравеопазване със специфични за заболяването цели и техните показатели за 
въздействие. Вж. "Комплект документи на ГФ за мониторинг и оценка при прилагане от 
множество агенции" (M&E Toolkit). 

Мерки за укрепване на системата на здравеопазването са предвидени, особено в 
оперативни цели 1 и 2. Някои от описаните дейности в останалите оперативни цели (3, 4 и 
5) дейности се очаква също да имат такъв ефект.  

Човешки ресурси - Ключово място в укрепването на системата на здравеопазването в 
насока контрол на туберкулозата са програмите за обучение (оперативна цел № 1): 1) 
насочени към изпълнители на първичната здравна помощ (3 000 от 5 600 ОПЛ, >50% от 
всички); 2) специалисти, ангажирани с контролни функции по изпълнението на DOTS 
стратегията – 28 DOTS мениджъри; 3) медицински сестри (550) в структурите по контрол 
на туберкулозата при възрастни и деца. Посоченото ще доведе до интегриране на 
първичната здравна помощ в контрола на туберкулозата, повишаване ефективността на 
диагностиката и подобрено качество на лечението. 

Укрепване на системите в общността – Обучение на работници на терен в общността, 
работещи с  уязвимите групи и изпълняващи дейности свързани с контрола на 
туберкулозата съвместно с медицински сестри от специализираната здравна мрежа.  

Информационна система и оперативни проучвания – предвидено усъвършенстване на 
система за надзор на туберкулозата като част от Националната система за надзор над 
заболеваемостта и изграждането на основните й елементи (база, централно звено, форми 
и стандартни оперативни процедури, обучение). С това ще се подобри контрола на потока 
информация от регионалните звена, обработката и анализа на информацията, както и 
възможността за предлагане на обосновани решения. 
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Предоставяне на услуги и инфраструктура: 1) укрепване на мрежата от микробиологични 
лаборатории – общ брой 50 (от тях 15 ІІ ниво и 8 – І ниво), тяхното правилно 
структуриране и разпределение на дейностите им, създаването на Национална система 
за външна оценка на качество (оперативна цел 2); 2) подобряване на условията за 
лечение на болните в специализираните лечебни заведения – общо 8 специализирани 
структури (вкл. тези за MDR-TB – 2 отделения) и 2 места за лишаване от свобода 
(оперативна цел 2 и 3). 

b) Обяснете защо предложените дейности за укрепване на системите на здравеопазване са 
необходими за подобряване на обхвата за намаляване на въздействието и 
разпространението на заболяването и за създаване на устойчиви интервенции. 
(Когато попълват този раздел, кандидатите следва да направят справка с "Указания за 
изготвяне на предложения", Раздел 4.6.6.)  

Липсата на функционираща единна Национална информационна система по туберкулоза 
в съответствие с препоръките на СЗО/ EuroTB създава изключителни затруднения за 
събирането, обработката и анализа на данните с всички неблагоприятни последици по 
отношение планиране на дейности и оперативни решения. 

Не е завършено преструктурирането на микробиологичните лаборатории, стриктното 
разпределение и разписване на функциите им, както и действащ на всички нива външен 
контрол на качеството. Това е вероятна причина за ниския процент болни с 
бактериологично доказана туберкулоза и несигурност на данните за разпространение и 
динамика на резистентността. 

Понастоящем първичната здравна мрежа (ОПЛ) до голяма степен не е включена в 
специфични дейности, свързани с осъществяване контрола на туберкулозата в България. 
Тя остава недостатъчно информирана и обучена в насока своевременна диагностика и 
лечение в продължителната фаза. Това създава проблем за постигане на качествени 
лечебни резултати когато болните в отдалечени региони трябва да бъдат наблюдавани от 
ОПЛ.  

Не е провеждано насочено към DOTS стратегията обучение на медицински сестри в 
системата на специализираната здравна мрежа. Липсва връзка между тях и медиатори от 
НПО, работещи сред уязвимите групи (работещи по други програми). Това е пречка за 
обхващане на контактните, подобряване ефективността на диагностиката и лечението 
сред тях, и населението като цяло. 

В част от специализираните лечебни заведения материалната база е изключително 
амортизирана, с физически и морално остаряло медицинско и немедицинско оборудване, 
което създава висок риск за лош контрол на инфекцията и разпространението й сред 
медицинския персонал. Това е особено значим проблем при лечението на болни с MDR-
TB. 

 

c) Опишете как дейностите за укрепване на системите за здравеопазване, интегрирани в 
този компонент, ще имат положителен ефект върху цялата система и как е разработен 
съгласно общия контекст и хармонизиран с държавните политики. 

Заложените в този проект дейности, с интегриране усилията на първичната и 
специализираната здравна мрежа, и участието на НПО, работещи с уязвимите групи, ще 
допринесат за по-пълно идентифициране на техните здравни потребности. 

Проектът може да даде началото на установяване на модел за сътрудничество между 
здравната система и обществените неправителствени организации за проникване и 
осигуряване на здравни услуги в трудно достъпни общности.  

Този модел може да бъде приложен (адаптиран) за други социално значими болести. 

Настоящият проект е хармонизиран със задачите, залегнали в Целите на хилядолетието 
за развитие на България и в разработената Национална здравна политика на страната. 
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 Да 
� попълнете e) и f) 

d) Има ли взаимосвързани дейности за укрепване на системите на 
здравеопазване, които са интегрирани в този компонент, които ще 
донесат полза за някой друг компонент, включен в това 
предложение? 

 Не 
� преминете към g) 

e) Ако сте отговорили "да" за d), опишете тези дейности и свързани с тях бюджети и 
посочете и обяснете каква ще е ползата за другите компоненти. Направете справка с 
Информационния лист за 6-ти тур на адрес http://www.theglobalfund.org/en/apply/call6/documents/ 
преди да попълните този раздел. 

      

f) Ако сте отговорили с "да" на d), потвърдете, че финансиране за тези дейности не е било 
изискано също и по другия компонент. Направете справка с Информационния лист за 6-ти 
тур на адрес http://www.theglobalfund.org/en/apply/call6/documents/ преди да попълните този раздел. 

      

 Да 
� попълнете h) 

g) Този компонент зависи ли от взаимно свързани дейности за 
укрепване на системите на здравеопазване, които са включени в 
други компоненти по това предложение?   Не 

� преминете към 
4.6.7. 

h) Ако сте отговорили "да" за g), опишете тези дейности и свързани с тях бюджети и 
посочете и обяснете каква ще е ползата за другите компоненти. Направете справка с 
Информационния лист за 6-ти тур на адрес http://www.theglobalfund.org/en/apply/call6/documents/ 
преди да попълните този раздел. 

      

 

4.6.7 Общи механизми за финансиране  

Този раздел изисква информация за финансиране, което е изискано по това предложение, което е 
предназначено за получаване чрез общи механизми за финансиране (като "Секторните подходи, 
SWAp), или механизъм за съвместно финансиране (на национално право, поднационално или 
секторно ниво). 

 Да 
� отговорете на 
въпросите по-долу. 

a) Има ли планове част или цялото финансиране за компонента за 
борба със заболяването да се получи чрез общ механизъм за 
финансиране? 

 Не 
� преминете към 4.8 

b) Посочете за всяка година за кои изисквани средства сумата ще бъде финансирана чрез 
общ механизъм за финансиране. 

     Не е приложимо. 
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c) Опишете общия механизъм за финансиране, дали вече работи и как точно функционира. 
Посочете партньорите за развитие, които участват в общия механизъм за финансиране. 
Освен това представете документи, които описват функционирането на механизма като 
приложение. 
(Това може да включва: Споразумението между финансиращите страни; съвместни процедури за 
мониторинг и оценка, информация за управлението, съвместни процедури за преглед и 
отчетност и т.н.) 

     Не е приложимо. 

d) Опишете процеса за надзор на общия механизъм за финансиране и как НКК ще участва в 
този процес. 

     Не е приложимо 

e) Представете оценка на общото въздействие върху целите като резултат от исканото 
финансиране за този компонент, които ще бъдат получени чрез общ механизъм за 
финансиране. 

     Не е приложимо 

f) Разяснете процеса, чрез който кандидатът ще гарантира, че исканите средства в тази 
молба, които се получават чрез общ механизъм за финансиране, ще бъдат използвани 
точно както се предлага в настоящата молба за кандидатстване. 

     Не е приложимо 

 

4.6.8 Целеви групи 

Представете описание на целевите групи и тяхното участие при планиране, реализация и 
оценка на предложението. Опишете въздействието на проекта върху тези групи.  

 
 
Целеви групи, към които са насочени очакваните резултати 
- лица с активна и латентна туберкулозна инфекция; 
- ромска общност; 
- лица, лишени от свобода; 
- деца и юноши на улицата и в приюти; 
- интравенозни наркомани и лица, зависими към алкохола; 
- бежанци и търсещи убежище; 
- хора, живеещи с ХИВ/СПИН  
   

 

Лица, лишени от свобода 

 

През последните години във връзка с направените законодателни промени в Наказателния кодекс и 

криминализиране на притежанието на еднократна доза наркотично вещество, в България се наблюдава 

тенденция към трайно увеличаване на броя на затворническата популация и пренаселеност на затворите. 

По данни от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, броят 

на затворниците през 2003 г. е бил 9 888, а през 2005 г. – 11 289 души. По-голямата част от 

затворниците са представители на уязвимите групи по отношение на разпространението на 

туберкулозата и са били изложени на повишен здравен риск преди влизането им в местата за лишаване 

от свобода. Лошите санитарно-хигиенно битови условия в затворите и остарелият сграден фонд 

увеличават риска за разпространение на заразните заболявания и в частност на туберкулозата. 

 

Ромска общност 
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Според редица източници оцененият размер на ромската общност в България възлиза на около 800 000 

души или 10% от населението (въпреки че някои от тях се считат за турци или българи, те живеят в 

едни и същи общности и имат едни и същи културни норми и проблеми). По-голямата част от ромските 

общности в България живеят в бедност – 84% от българските роми живеят под линията на бедността 

(Световна банка, 2000 г.) При лицата от ромски произход бедността е 11 пъти по-висока, в сравнение с 

тази при лицата от българската етническа общност.Нивото на безработица сред ромите е между 70% и 

90%, а онези, които са наети, извършват “черната работа” като събиране на отпадъци, мръсна работа, 

временна работа или традиционни занимания като музиканти и други.  По-малко от половината от 

ромските деца между 6 и 14 години посещават училище (Световна банка, 2000 г.). Голямата част от 

ромското население живее в много бедни квартали с неизградена инфраструктура, липса на 

водоснабдяване и канализация в домовете. Жилищните условия се характеризират с крайна бедност, 

понякога до 10 човека живеят в една стая.  

Наличната информация показва, че ромските общности са най-уязвимите по отношение на здравните и 

социални проблеми в България. Средната продължителност на живот на ромите е с повече от 10 години 

по-ниска в сравнение със средната за страната. По данни на Факт Маркетинг (2004) 68 % от ромските 

домакинства са с хронично болен; 55 % посочват, че затрудненият достъп до лекари поради 

отдалеченост, представлява опасност за тяхното здраве, като жителите на селата много по-често 

определят отдалечеността на лекарската помощ като рисков фактор; 46 % от лицата от ромски произход 

не са здравно осигурени.  

Сред ромското население туберкулозата често върви паралелно с други хронични заболявания, което 

допълнително усложнява развитието на състоянието им. Според наскоро проведено бързо проучване в 

седемнайсет големи градове на България, ромските ТБ пациенти представляват 50% от всички ТБ 

случаи.  Екстраполирането на тези данни показва, че ТБ заболеваемостта сред това население е 200 – 

250/100 000. Освен това, в много общности хората считат ТБ за най-сериозното заболяване. Те са 

убедени, че най-малко два пъти са се увеличили случаите, поради това че много хора с ТБ симптоми не 

посещават лекар.  Специалисти считат, че нивото на ТБ заболеваемост в някои ромски общности е 

много голяма – 400 случая на 100 000 човека.  

 

Интравенозни наркомани и лица, зависим към алкохола 

 

Злоупотребата с наркотични вещества в България набра скорост в края на 1980-те и началото на 1990-те 

години.  В резултат на това от една малка група през 1960-те години, броят на хероин-използващите 

рязко нарасна и от около 1 500 редовни хероин-потребители в края на 1990-те, понастоящем експертите 

оценяват броя на пристрастените от 20 000 до 30 000 души.  

 

Хероинът е наркотично вещество, което е особено опасно за общественото здраве, поради това че 95% 

от пациентите, дошли за лечение в Националния център по наркомании са пристрастени към хероин. В 

България хероинът е поема интравенозно от над 75% от наркоманите, които представляват група от 

относително млади хора (средната възраст в групата е 23,32 години, започнали на възраст 18,66 години).  

 

Проведените проучвания от второ поколение епидемиологичен надзор на ХИВ през 2005 г., показват, че 

63.3% от тях са заразени с хепатит C, 8% с хепатит В и 5.2% със сифилис.  

 

Въпреки че не се знае разпространението на ТБ сред българските инжектиращи се хероинови 

наркомани, от дълго време тази целева група се сочи като една от рисковите групи за развитието на ТБ. 

 

Въпреки че доскоро алкохолните проблеми бяха засенчени до голяма степен от новия и бързо 

разрастващ се проблем на наркоманиите, експертите в областта на наркоманиите считат, че 

алкохолизмът е много по-голям проблем, като броя на алкохолиците в страната е  300 – 400 000 хора. 

Резултатите от проучвания в училища в редица градове през изминалата година показват, че 10 – 20 000 

ученици на възраст под 18 години имат сериозни проблеми с консумирането на алкохол. Проучванията 

сред населението показват, че около 25% от мъжкото население в зряла възраст злоупотребява с 

алкохол в количества, които силно надвишават считаните за  медицински безопасни Всяка година 3 – 

4 000 души се лекуват от проблеми с алкохола в специализирани психиатрични заведения.  

 

Като цяло това са относително възрастни хора – средна възраст 40 – 45 години, мъже и жени, които 

постъпват на лечение. Характерна черта за последните години е увеличения брой жени, постъпващи за 

лечение на проблеми с алкохола, като процентът достигна 17% (2003 г.). 

 

Отдавна се знае, че алкохолиците са една от рисковите групи за ТБ, което се потвърждава от данните, че 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 102 

една четвърт от ТБ заразеното население е посочило, че има проблеми с консумацията на алкохол. 

Въпреки че разпространението  на ТБ сред тази уязвима група не е установено, ние считаме, че си 

струва да се насочим към нея за предотвратяване на разпространението на ТБ в България.  

 

Най-големият проблем по отношение на стигмата, на който ще се обърне внимание с проекта е 

негативизмът към хората, пристрастени към алкохола и наркотиците. Това води до ниска степен на 

идентифициране на тези проблеми сред ТБ пациентите, което завършва с отпадане от лечение и 

пациентите не приключват лечението или не търсят лечение, когато имат “белодробни проблеми”, което 

улеснява разпространението на ТБ сред тези групи.  

 

Бежанци и търсещи убежище 
 

През 1993 г. Народното събрание на Р. България ратифицира Конвенцията на ООН за статута на 

бежанците и прилежащия към нея протокол от 1967г., с което страната поема задължението да 

предоставя закрила на лица се намират извън страните си и не могат да се възползват от закрилата на 

своите правителства поради страх от преследване по причини на тяхната раса, религия, политически 

убеждения, принадлежност към определена социална група или националност. Редът и условията за 

предоставяне на закрила на чужденци в България, както и техните права и задължения се уреждат със 

Закона за убежището и бежанците. Основният държавен орган, който извършва всички 

административни и правни мерки по предоставянето на закрила – статут на бежанец или 

хуманитарен статут, както и определя и осъществява държавната политика в областта на приемането 

и грижата за търсещите убежище, и интеграцията на бежанците е Държавната агенция за бежанците.  

 

По данни на Държавната агенция за бежанците за периода 1993-2005 г., 15 626 чужденци са 

потърсили закрила в България и на общо 4 814 чужденци е бил предоставен статут на бежанец или 

хуманитарен статут. Бежанците, търсещи закрила в страната, произхождат основно от страни като 

Афганистан, Иран, Ирак, Сомалия, Армения и др. В последните години голямата част от търсещите и 

получили статут на бежанец и хуманитарен статут в България са млади мъже с ниска социална и 

здравна култура, което ги прави значително по-уязвими в това отношение спрямо населението в 

страната. В част от тези страни разпространението на различни инфекциозни заболявания, 

включително туберкулоза е значително по-високо отколкото в България поради социално битови и 

жизнени фактори като недохранване, неразвито здравеопазване и профилактика, липса на 

ваксинации и много други. Поради трудния процес на интеграция на бежанците в нашата страна 

поради недобро владеене на езика, ниска професионална квалификация, затруднен достъп до пазара 

на труда и други, след получаването на статут в България голяма част от тях продължават да живеят 

при лоши социално-битови условия, което способства по-нататъшното развитие и разпространение 

на туберкулозата сред бежанската общност. Още повече след приемането на България през 2007 

година като пълноправен член на Европейския Съюз се очаква рязко увеличаване на броя на 

търсещите и получаващи убежище съгласно наредбата „Дъблин”2, което от своя страна ще 

задълбочи проблема. 

 

В заключение бихме казали, че здравният аспект е един от най-важните в цялостната работа с 

бежанците в България, а в тази област борбата с лечение, профилактика и изкореняване на 

туберкулозата пък е един от най-важните компоненти на тази насока. 

 

 

Деца на улицата и безработни младежи 

 

Явлението улични деца, бездомни и безработни младежи в България се появи в края на 80-те и началото 

на 90-те години. То беше следствие от неблагоприятната икономическа ситуация в страната, която 

доведе до висока безработица и обедняване на значителна част от населението, както и сериозните 

проблеми в системата на социална защита. В София и другите големи градове в страната съществуват 

големи групи улични деца и бездомни млади хора. Няма данни за настоящия им брой в България. През 

периода 1999-2003 г. в Младежки център 16+ са регистрирани 170 младежи (момчета – 130, момичета – 

40) улични младежи. По данни, събрани от информационния център (NICOPOST) на Сдружението за 

деца и младежи (www.fdbfoundation.org) от ноември  2003 г. броят на уличните деца и бездомни 

младежи в приюти и специализирани центрове в България е 326 (момчета – 185, момичета – 141). Има 

значително нарастване в броя на случаите на туберкулоза сред целевата група в 16+ Центъра.  През 1999 

г. имаше един ТБ случай, а в края на 2003 г. имаше 20 случаи на ТБ заразени  - 4 от тях смъртоносно, а 5 

човека от служителите също бяха заразени.  
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Хора, живеещи с ХИВ/СПИН 

За периода 1986 – 2005 година в България, броят на официално регистрираните случаи на инфектиране 

с ХИВ е 598, при 167 от които е поставена диагноза СПИН. По експертна оценка реалният брой на 

инфектираните с ХИВ е до пет пъти повече от официално регистрираните. Броят на новорегистрираните 

случаи с ХИВ нарасна от 15−20 в началото на 90-те години до 40-60 през последните години и достигна 

83 през 2005 г.  

 

Сред кумулативния брой регистрирани случаи на ХИВ инфекция към края на 2005 г. (като 

регистрацията започва от 1986 г.), за които е известен пътят на предаване, приблизително 90.5% са се 

инфектирали по сексуален път;  5.1% - чрез инжекционна употреба на наркотици, 3.6% - при преливане 

на кръв и кръвни продукти (последните случаи от тази група са регистрирани през 1996 г.) и  0.8% - са 

деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Трябва да се подчертае, че само през 2005 са регистрирани 13 

нови случая на заразени интравенозни наркомани, които представляват 41% от всички случаи на ИВН 

регистрирани през периода 1986-2005 г.  

 

Разпределението на данните по пол показва,че 67,3% от регистрираните случаи са мъже. Най-силно 

засегнатата е възрастова група между 20-39 години, които представляват 73% от всички регистрирани 

случаи.  

 

Най-голям брой случаи са регистрирани в четири големи града – столицата София (203), Варна (47), 

Бургас (76) и Пловдив (49), които съставляват 64% от всички случаи, регистрирани до края на 2005 г. 

 

Коинфекцията TB/ХИВ е важен елемент от контрола на туберкулозата. Данните от 2005 г. за България 

показват, че при 29% от новорегистрираните случаи с ХИВ е установена туберкулозна инфекция. Няма 

данни за превалентността на ХИВ сред болните с ТБК. 

 

 

4.6.9 Социална стратификация 

Представете предварителни данни за това колко от достигнатите лица са жени, колко 
са младежи, колко живеят в селските райони, както и други подходящи категории. 
Прогнозните данни трябва да се основават на сериозна оценка на всяка оперативна цел. 

Таблица 4.6.9 Социална стратификация 

 Приблизителен брой и процент на достигнати лица, които са:  

 Жени 
Млади хора 

(<18) 

Живеят в 
селските 
райони 

Други* 

ОПУ : ТБ: 
Навременно 
откриване и 
качествено 
лечение 

61,250 / 175,000 

35% 

12,250 / 175,000 

7% 

52,500 / 175,000 

30% 
      

ОПУ: ТБ: 
Откриване 
на 
случаите с 
бацилоотд
еляне 
(Затворни
ци) 

1,430 / 56,500 

3% 
0% 0%       
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ОПУ: ТБ: 
Откриване 
на 
случаите с 
бацилоотд
еляне 
(ИВН, 
лица, 
зависими 
към 
алкохола, 
деца на 
улиците и 
бездомни 
младежи, 
бежанци и 
търсещи 
убежище)  

 

4,350 / 26,000 

17% 

3,200 / 26,000 

12% 
0%       

ОПУ : ТБ: 
Откриване 
на 
случаите с 
бацилоотд
еляне ( 
ромско 
население
) 

21,000 / 50,000 

42% 

6,500 / 50,000 

13% 

12,500 / 50,000 

25% 
      

* “Други” включва целеви групи според ситуацията в държавата, напр. туземни популации, 
етнически групи, региони в неравностойно положение, социално-икономически статус и т.н. 
Целите трябва да бъдат определени според програмите срещу заболяването в държавата. 

 

4.6.10  Проблеми, свързани с половата принадлежност 

Опишете несъответствията по отношение на представителността на половете, свързани с 
управлението на програмата и достъпа до услугите, и как предложението ще допринесе до 
намаляването на тези несъответствия. 

 

В България равнопоставеността на половете не представлява проблем . Няма да се допусне 
такава, както по управление на Програмата, така и по отношение на достъпа до услугите. 

 

В много ромски общности съществува известно неравностойно положение на жените спрямо 
мъжете в общността. Омощяването на жените и подчертаването на тяхната роля във 
вземането на решения, опазването на собственото здраве, здравето на техните деца и 
семейства е насока в активната работа, която ще се провежда от сътрудниците на 
програмата(представители на двата пола) сред общността и семействата, и ще бъде 
подкрепяна в работата с пациентите и техните близки от страна на медицинския персонал. 

 

Жените, които употребяват интравенозно наркотици в България устойчиво представляват 
през последните години 20 – 30 % от общата популация на интравенозни наркомани в 
България. Различни изследвания сочат, че освен общата маргинализация, от която страдат 
ИВН, жените – ИВН са допълнително маргинализирани и виктимизирани, поради физическо и 
сексуално насилие. Затова, Програмата активно ще търси в своята работа насърчаване на 
участието в дейностите на жените – ИВН посредством създаване на условия за сигурност и 



4 Раздел за компонент Туберкулоза 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\GF Program Improve TB Control in Bulgaria 2007-2012\TB NGO SR 
selection\TB documents May2008\Materiali za publikuvane na el. stranici\BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 

Last printed 5/19/2008 12:48:00 PM 105 

конфиденциалност и фокус върху специалните проблеми на жените – ИВН. 

 

Достъпът до здравни услуги и лечение на жените-бежанки и бежанците като цяло е 
затруднен от наличието на културни, религиозни и езикови различия. Жените-бежанки често 
не търсят медицинска помощ и контакти със здравните заведения поради липса на езикови 
познания, непознаване на здравната система или културни особености. За осигуряване на 
равен достъп до дейностите по контрол и превенция на туберкулозата, предвидени в 
настоящия проект ще се търси активното включване и участие на жени-бежанки за работа в 
общността. При подбора на ключови сътрудници от бежанците ще се осигури равна 
представеност на двата пола. Това ще спомогне за обхващане на жените и повишаване на 
тяхната информираност и разбиране за заболяването, рисковите свързани с него и местата 
за търсене на специализирана помощ. 

 

4.6.11  Стигматизиране и дискриминация 

Опишете как този компонент ще допринесе за намаляване на стигматизирането и 
дискриминацията срещу хора, живеещи с ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария, и други 
видове стигматизиране и дискриминация, които улесняват разпространението на тези 
болести. 

 
Стигмата към ТБ е една от най-големите пречки за общуване и разговори в общността, както 
и за търсене на здравни услуги от страна на ромското население. Следователно 
премахването на дискриминацията срещу хората, живеещи с туберкулоза, е един от 
приоритетите в масовата кампания и обществената работа. За съжаление, съществува 
понякога и пренебрежително отношение към пациенти от ромска общност от страна на 
медицинския персонал и недостатъчно съобразяване с ниската грамотност и необходимост 
от специално консултиране и допълнително мотивиране по въпросите на лечението и 
превенцията на ТВ в семейството . Този въпрос ще бъде важна част от учебната програма за 
обучение на медицинския персонал и на сътрудници от самата ромска общност.  
 

Рисковите групи на интравенозни наркомани, лица, зависими към алкохол, деца на улицата и 
бежанци са подложени на допълнителна дискриминация – веднъж като маргинална група 
сама по себе си, а заедно с това и като болни от ТБ. Не бива да се подценява  и вътрешната 
маргинализация и дискриминация по отношение на ТБ болните, които съществуват и вътре в 
самите рискови групи. Всичко това води до съществуването на сериозни бариери от всякакво 
естество по отношение на своевременното откриване и ефективно лечение на случаите с 
туберкулоза в тези групи. Работата на терен с тези високо рискови групи ще допринесе за 
повишаване на тяхната информираност по проблемите на ТБ и ще подпомогне 
преодоляването на вътрешната стигма и дискриминация в самите рискови групи. От друга 
страна, ефективното лечение на болните с ТБ от тези рискови и маргинални групи ще 
допринесе, както за намаляване на стигмата и дискриминация спрямо тях, така и към 
болните от ТБ като цяло. За последното, в голяма степен ще се разчита и националните 
кампании и други мас медийни изяви, които ще са насочени към обществото като цяло. 

 

 

4.6.12  Равнопоставеност 

Опишете как ще бъдат гарантирани принципите на равнопоставеност при подбора на 
пациенти, които да имат достъп до услугите, особено ако предложението включва услуги, 
които ще достигнат само част от нуждаещата се популация (напр., някои програми за 
антиретровирусна терапия). 

 

По проекта ще се извършат интервенции във всичките 28 района на България, в около 200 от 
най-уязвими ромски общности, използвайки вече съществуващата рутинна схема на лечение 
на ТБ. Тази система е безплатна за пациентите и ще гарантира равнопоставен достъп на 
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ромите, сравнено с другите пациенти. Съществуващото неравенство се дължи на липсата на 
информация, здравно образоване, социални умения, транспортни пречки и недостатъчни 
здравни и социални структури в ромските квартали. Дотолкова доколкото този проект цели 
премахването на тези пречки, ще се гарантира в най-голяма степен равен достъп на 
ромските пациенти, сравнен с този на другите пациенти. Недискриминационният подход ще 
бъде подсилен чрез обучение на медицинския персонал по изострена чувствителност. 

Тъй като, програмата не може да покрие всички представители на рисковите групи, 
гарантирането на равнопоставеността при включването е една от основните задачи на 
дейностите по Оперативна Цел №4. На първо място, тя ще се гарантира посредством общия 
скрининг, който ще бъде проведен сред рисковите групи на интравенозни наркомани, лица, 
зависими към алкохол, деца на улицата и бежанци през първата година на програмата и ще 
обхване голяма част (а за групи като деца на улицата и лица със зависимост към алкохол на 
лечение и почти всички) от тези групи. Услугите ще се предлагат по реда на контакта с 
представителите на рисковите групи. Друг способ за осигуряване на равнопоставеност при 
подбора  на участници по отношение на географската достъпност ще бъде включването на 
достатъчен брой общини, в които са основните и най-големи групи от представители на 
рисковите групи. Също така, активната работа на терен сред уязвимите групи ще бъде 
насочена към откриване на нови скрити групи и популации от рисковите групи, които не са 
били обхванати с услуги дотогава. 

 

 

4.6.13  Устойчивост 

Опишете как дейностите, инициирани и/или разширени от това предложение ще продължат 
да се развиват след края на програмата. (Когато попълват този раздел, кандидатите следва да 
направят справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4.6.13.) 

     Разработването на национално ръководство за диагностика и лечение на ТБ ще бъде важна 

стъпка към осигуряване на допълнителна квалификация за общопрактикуващи лекари, лабораторния 

персонал и медицинските сестри.  

Укрепването на микробиологичните лаборатории, създаването на национална система за външен 

качествен контрол, които ще бъдат свързани със супранационалната система  качествен контрол, ще 

продължи да бъде основата за надеждно идентифициране на ТБ инфекцията и профила на 

лекарствената резистентност. Това ще помогне на МЗ да планира финансиране, за да осигури 

необходимите медикаменти за лечение на MDR-TB.  

Очаква се след приключване на програмата участвалите общини  да назначат сътрудниците в 

общността, обучени по това предложение, да продължат участие в дейностите на НП за контрол на ТБ 

и/или в други здравни и социални програми, и да оказват съдействие в своите съответни области на 

компетентност. 

 

4.7 Информация за Главния получател 

В този раздел кандидатите следва да опишат своите предложения за конкретна реализация, 
включително като номинират Главния получател(получатели). Вж. "Указания за изготвяне на 
предложения", раздел 4.7, за повече информация. Ако кандидатът е Регионална организация или не-
НКК, терминът ‘Главния получател’ следва да се чете като "прилагаща организация. 
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4.7.1 Информация за Главния получател  
 

Всеки компонент от вашето предложение може да има един или няколко главни получатели. В Таблица 
4.5.1 по-долу трябва да номинирате Главния получател(получатели) предложени за този компонент. 

 
Таблица 4.7.1: Номиниран Главен получател(и 

 Единствен 
Посочете дали реализацията ще се управлява чрез един единствен 
Главен получател или множество Главни получатели. 

 Повече от един 

 

Отговорност за реализацията 

Номиниран Главен 
получател(и) 

Сфера на 
отговорност 

Лице за контакт 
Адрес, телефон, факс 

номера, и е-mail 

Министерство на 

здравеопазването 

Програмно и 

финансово управление, 

управление на 

доставките, 

мониторинг и оценка 

на под-получателите на 

безвъзмездната помощ;  

Проф. Радослав 

Гайдарски, Министър 

на здравеопазването 

България; София 1000; пл. 

„Св. Неделя” № 5 

+359 2 9301 101 

+359 2 981 06 27 

minister@mh.government.bg 

                        

                        

    

 

4.5 Програмно и финансово управление 

4.8.1 Подход на управление 

Опишете предложения подход за управление по отношение на планиране, реализация и 
мониторинг на програмата. Обяснете обосновката на предложената организация. 
(Накратко изложете организацията на управление, ролите и отговорности между партньорите, 
номинирания Главен получател(и) и НКК. Максимум половин страница.) 

Цялостния подход на управление на средствата от Глобалния фонд по компонента Туберкулоза 

ще бъде заимстван от организационната структура за управление на Програма „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН”. 

Основните роли и отговорности на Националния координационен комитет включват:  

- действа като форум за насърчаване на изграждането на истинско партньорство и участието на 

многобройни организации в състава си, включващи правителствения сектор; академични 

институции;  неправителствени организации; хора, засегнати от заболяванията; дву- и много-странни 

партньори по развитието; 

- разработването и изпращането на предложение за финансиране до Глобалния фонд за борба срещу 

СПИН, туберкулоза и малария;  

- избира надежден Главен получател на безвъзмездната помощ; 

- координира и одобрява подбора на региони, в които се работи, и Под-получатели на безвъзмездната 

помощ; 

- наблюдение над изпълнението на одобреното предложение; преглед на тримесечните и годишни 

отчети за програмните и финансови резултати, представени от Главния получател, и вземане на 
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решения за основни промени в програмата;  

- искане за продължаване на финансирането от Глобалния фонд за изпълнението на програмата през 

Години 3-5; 

- осигурява връзки с Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, по-

широки планове за развитие и други международни инициативи с оглед координация на 

специфичното предложение за финансиране от Глобалния фонд с цялостната национална стратегия 

по проблема и интегриран и балансиран подход в националния отговор по проблема. В състава на 

НКК, който е създаден на базата на съществуващия Национален комитет по профилактика на СПИН 

и ППБ към Министерски съвет, са включени водещи национални експерти по проблема туберкулоза, 

които активно участват в разработването и изпълнението на Националната програма за контрол на 

туберкулозата в България и/ или са членове на Експертния съвет по туберкулоза и белодробни 

болести към МЗ.  

- дву- и много-странни партньори по развитието предоставят техническа подкрепа за развитие на 

капацитет и внедряване на съвременни международни стандарти и добри практики за справяне със 

заболяванията. 

Основните сфери на отговорност на Главния получател включват: 

- ежедневно изпълнение на дейности и управление на програмата;  

- финансово управление и отчетност, включително отговорност и контрол на средствата, 

предоставени на под-получатели;  

- централна система за управление на доставките;  

- мониторинг и оценка на изпълнението на програмата, включително поддържане на система за 

проследяване на напредъка на програмата като и на под-получателите; 

- изготвяне на тримесечни и годишни отчети за постигнатите резултати по програмата, които 

представя на НКК и ГФ, както и периодични искания за отпускане на траншове.     

В плановете за осигуряване на ефективно ежедневно изпълнение и управление на компонента 

Туберкулоза, е заложено използването на Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол 

на ХИВ/СПИН” , като за целта бъде назначен допълнително технически и експертен персонал, който да 

отговаря за специфични аспекти от изпълнението на програмата по туберкулоза. 

Ролите и отговорностите на Под-получателите включват: 

- изпълнение на специфични дейности по програмата; 

- предоставяне на качествени услуги на целевите групи; 

- прилагане на националните стандарти в съответните области за предоставяне на услуги; 

- събиране на първична информация; 

- изготвяне на месечни/ тримесечни отчети за изпълнението на дейностите и постигнатите резултати и 

разходването на средства от безвъзмездната помощ. 

 

Описаната по-горе организационна структура ще гарантира прозрачност, ефикасност и навременност при 

управление на безвъзмездната помощ, като силно доказателство за това е изключително успешното 

изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с безвъзмездната помощ на Глобалния фонд  

 

 
Обърнете внимание, че ако има повече от един Главен получател, Раздел 4.8.2 по-долу трябва да се 
повтори за всеки от тях.  

 

4.8.2 Капацитет на Главния получател  

a) Опишете съответните технически, ръководни и финансови възможности за всеки 
номиниран Главен получател. Моля освен това опишете всички очаквани недостатъци, 
които може да има тази организация, и какво ще се предприеме за справяне с тях; 
направете справка с всички оценки на ГП, правени или за Глобалния фонд или за други 
донори (напр., изграждане на капацитет, изисквания за персонала и обучението, и т.н.). 
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При процеса на договаряне и подписване на Споразумението за предоставяне на 
безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” между Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването 
на Република България, Главният получател премина през оценка в четирите основни 
области както следва: 

1) Финансово управление и системи; едновременно с 

2) Административен и програмен капацитет - оценката беше завършена на 27 Май 
2003 г. Основното заключение беше, че ГП може незабавно да стартира 
изпълнението на част от предложената програма, докато ГП получи известна 
подкрепа за усилване на капацитета си в ключови сфери, както и че необходимата 
подкрепа може да бъде предоставена навременно, без да създава значителни 
рискове или да ангажира прекомерни ресурси. 

3) Управление на доставките, оценката завършена на 08 Август 2003 г. Основното 
заключение беше, че ГП е в състояние да започне доставката на здравни и не-
здравни продукти с минимално необходимо укрепване на капацитета, като това 
укрепване на капацитета може да се извърши едновременно с реализацията на 
предложението. 

4) Мониторинг и оценка, оценката завършена на 16 Декември 2003 г. Основното 
заключение беше, че ГП е в състояние да пристъпи към дейности по мониторинг и 
оценка, като това изисква значително укрепване на капацитета. Изискваното 
укрепване на капацитета може да се придобие своевременно без значителни 
рискове и не би изисквало ресурси, които са непропорционални спрямо сумата на 
Предложението. 

Всички конкретни действия, които бяха изискани от Главния получател с оглед укрепване 
на капацитета, бяха успешно предприети без да се поставя риск върху изпълнението на 
дейностите по Програмата. Доказателство за това е одобрението на Борда на Глобалния 
фонд за пълното финансиране на Фаза 2 Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, 
както и изключително добрите резултати, постигнати през първата фаза .  

 

Понастоящем Главният получател има много удовлетворителен капацитет за 
управлението на безвъзмездната помощ от Глобалния фонд в четирите основни области 
както следва: 

1) По отношение на Финансовото управление и системи, Главният получател има: 

- добре обособена организационна структура на финансовото управление и отчетност, както 
и документирани роли и отговорности по отношение управлението на средствата от 
Глобалния фонд; 

- предложената Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
има обособено звено „Финансово управление и отчетност”, което се оглавява от високо 
квалифициран Финансов мениджър и разполага с трима асистенти и дейностите му се 
подпомагат ежедневно от трима експерти от Дирекция „Бюджет и счетоводство” на МЗ; 

- успешно и навременно усвоява траншовете, отпуснати от Глобалния фонд; 

- изградена специализиран софтуер за финансово управление и управление на доставките;  

- изградени механизми за правилно съхранение на всички финансови документи, при 
условията и за срока от време изискан от Глобалния фонд; 

- определени ефективни механизми за трансфер на средства към многобройни и различни 
по вид под-получатели; 

- определени строги и добре документирани правила и процедури за планиране на разходите 
и изготвяне на детайлен бюджет, който включва също и разбивка по всеки един под-
получател на програмата; 

- определени механизми за регулярни инвентаризации на дълготрайните материални активи, 
придобити със средства на програмата, както и  достатъчно ниво на застраховка;   
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- разкрита отделна валутна бюджетна сметка в Българска Национална Банка, която 
обслужва само средствата, отпуснати от Глобалния фонд; 

- установени ефективни механизми за наемане на независим одитор, който да извърши 
годишен финансов одит на Главния получател и на под-получателите; в допълнение 
външен контрол на управлението на средствата от ГФ се извършва от органите на Сметна 
палата и на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол;  

 

 2) По отношение на Институционалния и програмен капацитет, Главният получател 
има: 

- установен механизъм за подписване на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна 
помощ, приемане на Споразумението от Парламента и обнародване в Държавен вестник; 

- Министърът на здравеопазването е упълномощен представител на Главния получател, а 
Главният секретар на МЗ отговаря за административния контрол на програмата, 
финансирана от ГФ, което осигурява политическата подкрепа на Ръководството на МЗ; 

- структурата за управление на програмата ще работи в тясна връзка с Експертния съвет по 
туберкулоза и белодробни болести към МЗ за изграждане на необходимата нормативна 
база по отношение постигането на националните цели; 

- разработени подробни оперативни процедури за управление на безвъзмездната помощ от 
ГФ, включително описание на длъжностите на отговорния персонал; комуникация с под-
получателите, както и правила за изготвяне на годишни работни планове и бюджети; 

- установени механизми за сключване на договори за изпълнение на дейностите по 
програмата с под-получатели от различни сектори;  

- координиране на дейностите по програмата с други национални, регионални и 
международни инициативи, изпълнявани в страната; 

- в Структурата за управление на програми има обособени Звено „Финансово управление и 
отчетност”, Звено „Управление на доставките”; Звено „Правно”; Звено „Мониторинг и 
оценка” (виж Органограма на СУП – Анекс 32). 

 

3) По отношение на Управлението на доставките, Главният получател има: 

- изградено звено, което отговаря за доставките със средства на Глобалния фонд в тясно 
сътрудничество с Дирекция „Инвестиционна политика” към МЗ, която отговаря за 
доставките по Националната програма за контрол на ТБ; 

- значителен опит в сключването на договори и организиране на доставки по Закона за 
обществените поръчки, включително освобождаване от средствата от Глобалния фонд от 
ДДС; 

- изградени механизми за осигуряване на качеството на продуктите при най-ниски цени на 
доставка; 

- следва нормативната уредба на страната, която съответства на ангажиментите, поети от 
страната ни при присъединяването към Споразумението ТРИПС и е напълно 
синхронизирана с европейското законодателство; 

- има изградена информационна система за управление на доставките със средства на 
Глобалния фонд;  

- опит в снабдяването на под-получателите с централно доставени стоки и здравни продукти; 

- изборът на продуктите се основава на есенциалната листа на СЗО и списъка на 
Изпълнителната Агенция по Лекарствата за лекарства, позволени за разпространение в 
България; 

- прогнозите за необходимите количества медикаменти се изготвят чрез съпоставяне на 
данните за заболеваемостта с потреблението на ТБ медикаментите;  

- разполага с достатъчна складова площ за съхранението на ТБ медикаменти и медицински 
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консумативи по всички нива на дистрибуционната верига. 

 

4) По отношение на Мониторинга и оценката , Главният получател: 

- има изградено специализирано звено „Мониторинг и оценка”, в което работят експерти на 
пълен работен ден и което отговаря за координацията на МиО усилията със съответните 
партньори; 

- при изготвяне на План за мониторинг и оценка на програмата, включва измерването на 
приоритетни национални индикатори, които ще залегнат в Националния план за мониторинг 
и оценка на заболяването и така посреща някои нужди на страната от събиране и анализ на 
данни; 

- има опит в събирането, обобщаването и анализирането на данни за програмния напредък, 
включително установени механизми за отчетност и поток на информацията на различни 
нива; 

- има разработени различни регистрационни и отчетни инструменти, които гарантират 
конфиденциалност и информирано съгласие при предоставянето на специфични услуги и 
провеждането на проучвания по епидемиологичен надзор; 

- установени механизми за получаване на навременна външна техническа помощ в 
специфични области, в които трябва да се изгради капацитет. 

- механизми и опит в провеждането на редовна супервизия на под-получателите за 
гарантиране  качеството на услугите, предоставяни на целевите групи. 

 

 Да 
b) Номинираният Главен получател администрирал ли е преди 

безвъзмездна помощ от Глобалния фонд? 
 Не 

 Да 
c) Номинираният ГП в момента прилага ли мащабна програма 

финансирана от Глобалния фонд или друг донор? 
 Не 

d) Ако отговорът е "да", включете общата сума на проекта и опишете изпълнението на 
номинирания Главен получател при администрирането на предишни помощи (от 
Глобалния фонд или друг донор).  

 
През 2002 г. Националният координационен комитет кандидатства за финансиране от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (GFATM). Проектът на страната 
получи одобрение и на 6 юни 2003 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на 
безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контролна ХИВ/СПИН” между Министерството на 
здравеопазването и Глобалния фонд (BUL-202-G01-H-00), обн. ДВ, бр. 110, 19.12.2003 г. За 
изпълнението на Програмата през Фаза 1 (01.01.2004-31.12.2005 г.) беше одобрено цялото искано 
финансиране на стойност 6 894 270 щ.д. През юли 2005 г., Националният координационен комитет 
кандидатства за продължаване на финансирането и след високата оценка за изпълнението на 
Фаза 1 от Програмата (100% и повече изпълнение на планираните резултати за броя лица от 
целевите групи, достигнати със съществени услуги) и усвояването на средствата (над 97%), 
страната получи одобрение за цялата искана сума по безвъзмездната помощ за 5-те години 
(01.01.2004-31.12.2008 г.) на приблизителна стойност 15 711 882  щ.д.   

Основната цел на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е да се задържи ниското 
ниво разпространение на заболяването в страната чрез укрепване на инфраструктурата и 
изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят 
рисковите поведения сред уязвимите групи; и да се осигури достъп на целевите групи и хората, 
живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение. Основният фокус на Програмата е 
превантивната работа сред най-уязвимите групи – инжекционно употребяващи наркотици; 
проституиращи жени и мъже; ромска общност; хора живеещи с ХИВ/СПИН; млади хора; мъже, 
които правят секс с мъже; лица, лишени от свобода.  

Дейностите по предоставяне на услугите за уязвимите групи се изпълняват на национално 
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и местно равнище в 18 общини. Министерство на здравеопазването, в качеството си на Главен 
получател предоставя значителни средства от безвъзмездната помощ от Глобалния фонд за 
изпълнение на дейности на различни партньори - 55 неправителствени организации, 10 
Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния 
център по заразни и паразитни болести, 115 училища от 13 общини. По този начин Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” даде възможност за активно и мащабно включване на 
неправителствения сектор в националния отговор по проблема. Подкрепящата обкръжаваща и 
политическа среда се изразява основно във финансирането и насърчаване на работата на 
неправителствените организации, които реално достигат най-уязвимите групи. Ефективността на 
дейностите се осигурява и чрез утвърждаване на национални стандарти и добри практики в 
работата, базирана в общността. Значително се укрепи човешкия и институционалния капацитет, 
както и съществуващата инфраструктура в областта на превенцията и лечението на СПИН като 
част от здравната система. 

От началото на 2004 г. България успя да разшири значително достъпа до и обхвата при 
предоставяне на подходящи и качествени здравни и социални услуги сред групите в най-висок 
риск, както и грижите и подкрепата за хората, засегнати от СПИН. Специфичните услуги са 
леснодостъпни, нископрагови /безплатни за нуждаещите се, без оглед на здравно и социално 
осигуряване или критерии, ограничаващи включването/, както и недискриминиращи. 

Допълнителна информация за изпълнението на дейностите по Програма «Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН» е предоставена в Анекс №33 «Първи годишен отчет за изпълнението на 
Програмата» (01.01.-31.12.2004 г.) и Анекс №34 « Втори годишен отчет за изпълнението на 
Програмата» (01.01.-31.12.2005 г.) 

  

e) Ако сте отговорили с "да" за b) или c), опишете как ГП ще може да усвои допълнителната 
работа и средства, генерирани от това предложение.  

Съществуващата подходяща организационна структура на изпълнението на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с безвъзмездната помощ на Глобалния фонд, 
включително процедурите по подбор и наемане на квалифициран персонал, ще позволи 
своевременно да се назначат и обучат допълни лица към съответните звена на 
Структурата за управление на Програмата без да се поставя риск пред започването на 
компонента туберкулоза. 

 

4.8.3 Информация за подполучател  

 Да 
� попълнете 
останалата част от 
4.8.3 a) Очаква ли се от подполучателите да играят роля в програмата?  

 Не 
� преминете към 4.9 

 1 – 5 

 6 – 20 

 21 – 50 

b) Колко подполучатели ще участват, или се очаква да участват, в 
реализацията?  

 повече от 50 
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 Да 
� попълнете 4.8.3. d) -
e) и след това 
преминете към 4.9 

c) Идентифицирани ли са вече подполучателите? 

 Не 
� преминете към 
4.8.3. f) – g) 

d) Опишете процеса, чрез който са подбрани подполучателите и критериите, които са били 
използвани в процеса на подбор (напр. открит конкурс, закрит търг, и т.н.).  

     Предвижда се с всички здравни заведения, които в момента участват в контрола на 

туберкулозата, да се сключат договори за изпълнение на дейности по това предложение с цел да се 

постигне обхващане на пациентите с ТБК в цялата страна. Става дума за 13 диспансера за ТБ, 12 

специализирани болници за активно лечение на белодробни болести, 12 областни и общински 

болници с пневмо-фтизиатрични отделения и 4 медицински факултета, Националния център за 

заразни и паразитни болести, Националния център за здравна информация и 7 метадонови 

поддържащи програми. Дотук изброените са основните под-получатели. 

e) Ако подполучателите са кандидатствали пред НКК, но не са били избрани, представете 
наименованието и вида на всички организации, които не са били избрани, и предложената 
сума на бюджет и причините да не са били избрани в приложение към предложението. 

      

f) 4.5.14 Опишете защо подполучателите не са били избрани преди подаването на 
предложението.  

Допълнително през първата година ще бъдат избрани 23 неправителствени организации като под-

получатели на безвъзмездната помощ; те ще се занимават с дейности на терен, насочени към 

идентифицираните рискови групи. Тези неправителствени организации не бяха избрани преди 

подаване на предложението, защото се предвижда първо да се извърши анализ на ситуацията с цел 

определяне на това кои райони в страната най-силно се нуждаят от интервенция.      

g) Опишете процеса, който ще се използва за избор на подполучатели, ако предложението 
бъде одобрено, включително критериите, които ще бъдат приложени в процеса на подбор. 

     Националният координационен механизъм ще определи комисия за подбор, която да 
организира покана за предложения за изпълнение на дейностите по предложението, която 
ще бъде разпространена чрез националните и местни медии. Комисията ще проведе 
открит конкурс с ясно определени критерии. Организациите, които заявят интерес да 
станат подполучатели на безвъзмездната помощ ще трябва да: 

 

• Представят документи, доказващи правния им статут; 

• Предоставят убедителни доказателства за капацитета си прилагане и управление на 

дейностите, включително вътрешни оперативни процедури; 

• Демонстрират успешната реализация на финансирани от донори проекти в миналото; 

• Демонстрират способност за усвояване на увеличаващи се финансови средства и да 

покажат механизми за гарантиране на финансовата отчетност; 

• Докажат наличието на достатъчен персонал за прилагане на дейностите по 

предложението и обхващане на целевата група; 

• Покажат подходящ опит в работата с целевата група; 
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• Демонстрират добро познаване и готовност да се занимаят с въпроси, свързани с 

правата на човека, равнопоставеност на половете и равен достъп до услугите, 

включително подходи за намаляване на стигматизацията; 

• Демонстрират, че прилагането на дейностите по предложението, свързани с уязвимите 

групи, ще  постави акцент върху участието на общността; 

• Демонстрират способност за работа в мрежа с други основни партньори по 

изпълнението от други сектори; 

• Демонстрират ясно разбиране на потребностите в областта на обучението и развитието 

на професионалните умения. 

  

 

 

4.9 Мониторинг и оценка  

Глобалният фонд насърчава разработването на национални планове за Мониторинг и оценка и 
системи за Мониторинг и оценка, както и използването на тези системи за отчитане на 
резултатите от програмата с безвъзмездно финансиране. Попълвайки раздела по-долу, кандидатите 
следва да уточнят как и по какъв начин мониторингът над усвояването на безвъзмездната помощ е 
свързан със съществуващата работа за събиране на данни.  

 

4.9.1 Планове за мониторинг и оценка 

Опишете как посочените в Таблицата с цели и показатели (приложена като Приложение A 
към това предложение, виж Раздел 4.6) цели и дейности ще бъдат подложени на мониторинг 
и оценка. Опишете анкети и проучвания, към които допринася това предложение. 

     Това предложение цели създаването на комплексна система за мониторинг и оценка 
съгласно международните изисквания. Дейностите за мониторинг и оценка и измерване на 
напредъка по предложението са включени във всяка от оперативните цели.  

Понастоящем здравните заведения и лаборатории за ТБ изпращат само агрегирани данни до 
централното ниво. Първата необходима стъпка за подобряване на съществуващата система 
за регистриране и отчетност се предвижда по Оперативна цел 1. Ще бъдат създадени 
национални ръководства и оперативни процедури за събиране на данни, уведомяване за 
нови случаи и отчетност от периферно към централно ниво и информационна система за 
епидемиологичен надзор над ТБ основаваща се на индивидуални данни. Тази 
информационна система ще бъда свързана със здравната информационна система и ще се 
използва за измерване на въздействието и основните постигнати резултат и изходни 
индикатори. Новите регистрационни формуляри ще включват данни за националността, дали 
лицето е лишено от свобода или не, случаи на повторно заболяване или повторно започване 
на лечение, консултиране и изследване за ХИВ. Информационната система ще се използва 
за подготовка на актуални отчети включващи национални и регионални данни, съвместни 
дейности по ХИВ/ТБ, процента бактериологично потвърдени пациенти с ТБ, надзор за 
лекарствената резистентност и данни за обхващането на уязвимите групи. Информационната 
система освен това ще осигури надеждни данни за разпространеността на ТБ и процента 
успешно проведени лечения и процента конверсия на бацилоотделянето в края на началната 
фаза. Честотата на събиране на данни е описана в Таблицата с цели и индикатори (вж. 
приложения Анекс 30). 

Предложението освен това включва подкрепа за създаване на централно звено за надзор 
над ТБ, което ще отговаря за анализа на данните и подготовката на националните доклади.  

Съществуващото Звено за Мониторинг и оценка на Главния получател има опит при 
събирането, проверката и анализа на данните за измерване на входните и процесни 
индикатори, включително добре установени механизми за отчетност и редовна супервизия на 
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под-получателите с цел гарантиране на качеството на услугите, предлагани на целевите 
групи (вж. Анекс 35). За тази  цел ще бъде разработен софтуер за мониторинг на програмата, 
като ще се използват стандартизирани инструменти з отчитане.   

Планът за мониторинг и оценка към това предложение включва провеждане на скрининг сред 
уязвимите групи за определяне на изходните данни. Други оперативни проучвания ще бъдат 
проведени след разработването на Националния план за мониторинг и оценка на ТБ и 
идентифициране на конкретните потребности. 

 

4.9.2 Интегриране в националния План за МО  

Опишете как измерването на изпълнението за тази програма ще допринесе и/или укрепи 
националния план за мониторинг и оценка за този компонент. Ако съществува национална 
Стратегия за мониторинг и оценка, прикачете я като приложение към предложението, и дайте 
резюме на основните връзки с националния План за мониторинг и оценка и методите за 
събиране на данни. 

      

Това предложение цели да укрепи националната система за надзор над ТБ по няколко 
начина: 

• Разработването на Национален план за мониторинг и оценка на ТБ в тясно 
сътрудничество с всички заинтересовани ще помогне за измерването на напредъка 
към постигане на Целите на хилядолетието за развитие;  

• Създаването и поддържането на Експертна група за мониторинг и оценка на ТБ ще 
осигури прозрачен и всеобхватен консултативен процес, насоки и координация други 
национални стратегии за мониторинг и оценка; 

• Ключова техническа помощ е включена към Оперативни цели 1 и 2 с цел укрепване 
на капацитета за мониторинг и оценка на Националната програма за контрол на 
туберкулозата; 

• Ще бъдат установени тесни връзки между информациионните системи за следене на 
изпълнението   Националната програма за контрол на туберкулозата и националната 
програма  "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" 

• Подобряването на системата за надзор на ТБ е от изключителна важност за 
осигуряване на надеждно планиране на база доказателствено обосновани данни и 
вземане на управленски решения. 
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4.10 Управление на доставките за здравни продукти 

В този раздел, кандидатите следва да опишат управленската структура и системи, които са налице 
в момента, за управлението на доставките (УД) на медикаменти и здравни продукти в страната. 
Когато попълват този раздел, кандидатите следва да направят справка с "Указания за изготвяне на 
предложения", Раздел 4,10. 

 

4.10.1 Организационна структура за управление на доставките 

Опишете накратко организационната структура на звеното, което в момента отговаря за 
управлението на доставките на медикаменти и здравни продукти. Допълнително посочете как 
то координира своите дейности с други организации като Националния регулаторен орган по 
лекарствата (или отдел за осигуряване на качеството), Министерство на финансите, 
Министерство на здравеопазването, дистрибуторите, и т.н.  

 

Управленски капацитет 

 

В Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е обособено 
Звено за управление на доставките (ЗУД), което отговаря за планирането, управлението и 
контрола на процеса на доставките със средствата на Глобалния фонд, следвайки 
изискванията на Глобалния Фонд и правната уредба на Закона за обществените поръчки. 
Звеното е оглавено от мениджър по доставките и разполага с двама асистенти, единият от 
които подпомага, координира и проследява ежедневно процесите, свързани с доставката на 
здравни продукти и други стоки, а другият – доставката на услуги. Работата на Звеното по 
доставките се подпомага също от експерти от Дирекция „Инвестиционна политика”, която 
отговаря за доставките в МЗ, включително по Националната програма за превенция и 
контрол на ТБ в Р България, съгласно Закона за обществените поръчки при спазване на 
принципите за прозрачност и конкуренция.   

 

Плановете за управление на доставките за изпълнение на дейностите, заложени в това 
предложение пред Глобалния фонд са да се назначи допълнително персонал в Звеното по 
доставките с цел осигуряване на необходимия капацитет за извършване на бъдещите 
доставки.  
 

Планиране и процедури за доставка 
 

Закупуваните здравни продукти със средства от Глобалния фонд ще бъдат доставяни 
централизирано от Министерство на здравеопазването, в ролята си на Главен получател, 
като данните ще бъдат събирани, анализирани и управлявани в съществуващата 
информационна система за управление (MIS) на Звеното за управление на доставките в 
СУП (PMU) на Програмата „Превенция и контрол на туберкулоза” в тясно сътрудничество с 
колегите от Националната програма.  
 
Прогнозиране 
 

Прогнозирането на необходимите количества ТБ медикаменти и медицински консумативи ще 
се подпомага от високо-квалифицирани ТБ експерти, работещи в областта при съпоставяне 
на данните за заболеваемостта с потреблението на ТБ медикаментите, както и с капацитета 
на предлаганата здравна услуга. 
 
Избор на продуктите 
 

Изборът на продуктите е съобразен с следните условия: 
- есенциалния списък на СЗО 
- списъка на Изпълнителната Агенция по Лекарствата за лекарства, позволени за 
разпространение в България 
- изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Наредба №34 
за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, включително и 
туберкулостатици 
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- стандартното ръководство за лечение на СЗО и Национално ръководство с оперативни 
процедури за лечение на туберкулоза. 
 
Осигуряване на качеството 

 

Качеството и срокът на годност на доставяните продукти се гарантират от заложените 
условия в тръжните документи и спазването на процедурите на Закона за обществените 
поръчки. 
Здравните продукти, закупувани по Програмата са надлежно съобразени с Eсенциалната 
лекарствена листа на СЗО (EML of WHO) и списъка с разрешените за продажба здравни 
продукти в страната на Изпълнителната агенцията по лекарствата, като по този начин се 
осигурява качеството, ефективността и безопасността на лекарствата. 
 
 
Международно и национално законодателство 

 
Нормативната уредба на страната в областта на закрилата правата върху интелектуалната и 
индустриална собственост съответства на ангажиментите, поети от страната ни при 
присъединяването към Споразумението ТРИПС и е напълно синхронизирана с европейското 
законодателство и нормативно уредби.  
 
Координация 

 
В изпълнение на Националната програма по ТБ, от бюджета на Министерство за 
здравеопазването се доставят основни противотуберкулозни лекарства. 
В това предложение, средства от Глобалния фонд се искат за закупуване основно на 
комбинирани и резервни противотуберкулозни лекарства, както и някои медицински 
консумативи, свързани с разширяването на обхвата на дейностите по контрол на ТБ. 
 

 

4.10.2 Капацитет за доставки 

 Само Главен 
получател 

 Само 
подполучатели
те 

a) Управлението на доставките на медикаменти и здравни продукти 
ще се извършва ли (или управлява чрез договор за 
подизпълнение) изключително от Главния получател, или 
подполучателите също ще провеждат управление на доставките 
на тези продукти?  

 И двете 

b) За всяка организация, участваща в доставките, моля включете най-новите налични 
годишни цифри (в евро/щатски долара) за доставка на медикаменти и свързани 
медицински доставки от тази агенция.  

През 2005 година МЗ е доставил лекарства и медицински консумативи на обща стойност 
приравнена към еврото 5,69 млн Евро по реда на Закона за обществените поръчки, от 
които 0,52 млн за ТБ медикаменти и медицински консумативи. 

 

4.10.3 Координация 

a) За организациите, участващи по раздел 4.10.2.b, укажете в процентно изражение спрямо 
общата стойност различните източници на финансиране за доставки, като например 
национални програми, многостранни и двустранни донори, и т.н. 

Средствата за лекарства и медицински консумативи, получени от Глобалния фонд по 
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2005 година (0,46 млн Евро) 
представляват 0.8 % от общата сума на средствата за лекарства и медицински 
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консумативи (5,69 млн. Евро), които е изразходило МЗ през същата година. 

b) Конкретизирайте участието във всяка програма с донорски средства, чрез която 
понастоящем се доставят (или са били използвани за нея) медикаменти или здравни 
продукти (включително Глобалния фонд за лекарства за антитуберкулозни медикаменти и 
програми за дарения на лекарства от фармацевтични компании, многостранни агенции и 
НПО, свързани с това предложение. 

      

 

4.10.4 Управление на наличните доставки (Складиране и дистрибуция) 

 Да 
� продължете 

a) Организацията номинирана ли е вече да предоставят функция за 
управление на материалните доставки за тази безвъзмездна 
помощ?  Не 

� преминете към 
4.10.5 

 Национални медицински складове или 
еквивалентни 

 Национални организации като 
подизпълнители (конкретизирайте кои) 

      

 Международни организации като 
подизпълнители (конкретизирайте кои) 

      

b) Посочете кои видове от организации 
ще участват в управлението на 
наличностите от медикаменти и 
здравни продукти. Ако отбележите с 
отметка повече от едно поле, опишете 
връзката между тези организации. 

 Друго (конкретизирайте)  

      

c) Опишете настоящия складов капацитет на организацията за медикаменти и здравни 
продукти и посочете как ще се подходи при повишаване на изискванията. 

 
 

d) Опишете настоящия капацитет за дистрибуция на организацията за медикаменти и 
здравни продукти и посочете как ще се подходи при разширяване на обхвата. В 
допълнение посочете предварителен разчет за процента от страната и/или популацията, 
който ще бъде обхванат от това предложение. 
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[Само за компонентите туберкулоза и ХИВ/СПИН:]  

4.10.5 Мултирезистентна туберкулоза 

 Да 
Предложението изисква ли финансиране за лечението на 
мултирезистентна туберкулоза? 

 Не 

Ако отговорът е "да", кандидатите трябва да са наясно, че всички доставки на лекарства за 
лечение на мултирезистентна туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, трябва да стават 
чрез Green Light Committee (GLC) на Глобалното партньорство "Да спрем туберкулозата". Ето защо 
предложенията трябва да посочват дали вече е била подадена и одобрена молба до този комитет. 
За повече информация посетете уеб сайта на GLC на адрес 
http://www.who.int/tb/dots/dotsplus/management/en/.  Вижте също "Указания за изготвяне на 
предложения", раздел 4.10.5.  

Все още не е подадена молба до GLC, като по тази причина такава дейност е планирана по настоящото 
предложение. 

 

4.11 Техническа помощ и помощ за управление и изграждане на капацитет 

Техническа помощ и изграждане на капацитет може да се изискват на всички етапи от програмния 
цикъл, от момента на одобрение нататък, включително разяснения за Групата за техническа оценка, 
разработване на планове за МО или доставки и т.н. Когато попълват този раздел, кандидатите 
следва да направят справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 4,11. 

 

4.11.1 Изграждане на капацитета 

Опишете ограниченията в капацитета, с които програмата ще се сблъска при изпълнението 
на това предложение, както и планираните стратегии за справяне с тези ограничения. Това 
описание трябва да очертава сегашните несъответствия, както и стратегиите за 
преодоляването им, за да се доразвие националния капацитет, капацитета на главните 
получатели и подполучателите, както и на всяка целева група. Проверете дали тези дейности 
са включени в подробния бюджет. 

     Основните ограничения в капацитета за прилагане на предложението са: 
1. Липса на специално назначен и обучен персонал за системата за надзор над ТБ и 
управление на програмата. Необходимо е изграждане на допълнителен ръководен и 
технически капацитет на централно  и периферно ниво (ръководители за DOTS) и ще бъде 
добавен за изпълнение на този проект. Решаването на този проблем е включен в дейностите 
по Оперативни цели 1 и 2; той ще бъде преодолян през първата година. 
2. Липсващо или недостатъчно обучение на общопрактикуващи лекари и сътрудниците в 
общността, които ще участват в контрола на ТБ – включено в дейностите по Оперативни 
цели 2, 4 и 5; 
 

Тези проблеми са включени и в подробното описание на дейностите и бюджета. 

 

4.11.2 Техническа помощ и помощ за управление 

Опишете потребностите от техническа помощ, включително помощ за подобряване на 
възможностите за управление. (Отбележете, че техническата помощ и помощ за управление 
трябва да бъде изразена количествено и отразена в раздела "Бюджет за компонента", Раздел 5.6) 

      

Необходима е техническа помощ и помощ за управление от международни експерти за 
прилагане на оперативните цели  по това предложение, като те са предвидени през първата 
и втората година.  
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1. Необходими са експертни съвети за: (a) разработване на национално ръководство за 
контрол и лечение на ТБК; (б) плана за мониторинг и оценка на дейностите в предложението; 
(в) анализ на резултатите от оперативните проучвания и техническа помощ за изготвяне на 
доклада; (г) обучение на регионалните мениджъри за  DOTS. 

2. Експертите ще окажат помощ за: (a) сътрудничество между Националната референтна 
лаборатория и супранационална микробиологична лаборатория за прилагане на външен 
качествен контрол; и (б) за изготвяне на първия годишен доклад за мониторинг и оценка 

 

Тези проблеми са включени и в подробното описание на дейностите и бюджета. 
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ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ ПОПЪЛНИ ЗА ВСЕКИ КОМПОНЕНТ. 

 
В този раздел кандидатите следва да представят в резюме бюджетната информация за предложената 
продължителност на компонента. Кандидатите освен това трябва да приложат по-подробен бюджет като 
приложение към предложението. За повече информация относно изискванията за изготвяне на бюджета, 
направете справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 5. 

 

Ако част или цялото финансиране изискано за този компонент ще бъде получена чрез 
общ механизъм за финансиране (съгласно Раздел 4.6.7), кандидатите трябва да 
представят: 
 

• Попълнена бюджетна информация в раздели 5.1 – 5.6 въз основа на очакваното използване, 
приписване или разпределяне на изисканите средства в рамките на общия механизъм за 
финансиране; и 

 
• Да представят като приложение, наличните годишни оперативни планове/прогнозни 

предвиждания за общия механизъм за финансиране и да обяснят връзката между плана и 
искането за финансиране. 
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5.1 Резюме на бюджета за компонента 

Въведете информация за бюджета за този компонент в разбивка по година и бюджетна категория, в таблица 5.1 по-долу. 
("Общо средства изисквани от Глобалния фонд” трябва да отговаря на сумите в таблица 1.2 отнасящи се до този компонент.) 

 
Бюджетните категории и допустимите разходи за всяка категория са определени подробно в "Указания за изготвяне на предложение", Раздел 5.1. Общата 
изискана сума за всяка година и за програмата като цяло, трябва да се отговарят на общите суми, включени в раздели 5,1. 

Таблица 5.1 – Средства изисквани от Глобалния фонд 

Средства, изисквани от Глобалния фонд (в евро/щ.д.) 

 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо 

Човешки ресурси 849,874.48 883,833.46 908,916.42 931,663.79 929,777.13 4,504,065.28 

Инфраструктура и оборудване 961,477.22 574,426.57 156,888.38 159,444.84 151,775.46 2,004,012.48 

Обучение 549,055.90 453,963.28 393,687.59 329,399.79 314,393.38 2,040,499.94 

Стоки и продукти 975,366.81 525,942.95 803,882.75 406,608.96 409,778.97 3,121,580.44 

Медикаменти 0 173,231.31 173,231.31 173,231.31 173,231.31 692,925.25 

Планиране и администрация 473,643.41 628,021.35 639,340.84 700,148.79 682,450.42 3,123,604.81 

Други (моля, конкретизирайте) 
      

                                 0 

Други (моля, конкретизирайте) 
      

                                 0 

Други (моля, конкретизирайте) 
      

                                 0 

Общо средства изисквани от Глобалния 
фонд 

3,809,418 3,239,419 3,075,947 2,700,497 2,661,407 15,486,688 
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5.2 Подробен бюджет за компонента  

Резюмето за бюджета за компонент (раздел 51) трябва да е съпроводено от по- 
подробен бюджет, обхващащ периода на предложението, приложен като 
приложение към предложението. 
Подробният бюджет също трябва да бъде интегриран в Работния план, упоменат в раздел 4.6.  

 
Подробният бюджет за компонента трябва да изпълнява следните критерии (направете 
справка с "Указания за изготвяне на предложения", Раздел 5.2):  

 

1. Той трябва да е структуриран на същия принцип като стратегията на 
компонентите— т.е. да отразява същите цели, оперативни цели, сфери за 
предоставяне на услуги и дейности. 

 

2. Трябва да обхваща периода на предложението и да:  
i) бъде подробен за година 1 и година 2 от предложението, с разбивка по 
тримесечия за първата година; 

ii) да предоставя по-обобщена информация и разчети за баланса на периода на 
предложението (година 3 до приключването на срока на предложението). 

 

3. Трябва да излага всички ключови предположения, включително тези, които се отнасят 
до звената и разходите за звената, и да съответства с предположения и обясненията, 
включени в раздел 5.3.  

 

4. Трябва да бъде интегриран в подробния Работен план за година 1 и индикативен за 
Работния план за година 2 (направете справка с Раздел 4.6).  

 

5. Трябва да отговаря с бюджетните анализи, включени на друго място в предложението, 
включително в раздел 5. 

 



5 Бюджет за компонента Туберкулоза 

BUL_Rd_6_TB_Proposal_Bg_CHECK.doc 124 

5.3 Основни предварителни бюджетни разчети  

Без да ограничавате информацията, изискана по раздел 5.2, моля посочете бюджетните 
предварителни разчети за година 1 и година 2 по отношение на следното: 

 

5.3.1 Медикаменти, стоки и продукти  

Използвайте Приложение B (Предварителен списък за доставки на лекарства и здравни продукти), 
за да съставите бюджета за години 1 и 2 по отношение на медикаменти, стоки и здравни продукти. 
Обърнете внимание, че единичната себестойност и обемите трябва напълно да отговарят на 
информацията, отразена в подробния бюджет. В случай, че се използват цени от източници, 
различни от тези посочени по-долу, трябва да се включи и обосновка. 

a) Изложете списък на антиретровирусни, антитуберкулозни и антималарийни медикаменти, 
които ще се използват в предложената програма, заедно със средната цена за един човек 
годишно или средна цена за един курс на лечение. (Попълнете таблица B.1 в Приложение B 
към формуляра за предложение.) 

b) Предоставете общата стойност на медикаментите по терапевтична категория за всички 
други медикаменти, които ще се използват в програмата. Не е необходимо да описвате 
отделно всеки продукт в категорията. (Попълнете таблица B.2 в Приложение B към формуляра 
за предложение.) 

c) Представете списък на стоки и продукти по основни категории напр. мрежи за легла, 
презервативи, диагностични материали, болнични и медицински консумативи, медицинско 
оборудване. Включете общите разходи, където е възможно, цените за единица. 
(Попълнете таблица B.3 в Приложение B към формуляра за предложение.) 

(Например: Източници и цени за избраните медикаменти и диагностични материали за хора, 
живеещи с ХИВ/СПИН (Sources and Prices of Selected Drugs and Diagnostics for People Living with 
ХИВ/AIDS) Copenhagen/Geneva, UNAIDS/UNICEF/WHO-HTP/MSF, June 2003, 
(http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/sources-prices.pdf); Market News Service, Pharmaceutical 
Starting Materials and Essential Drugs, WTO/UNCTAD/International Trade Centre and WHO 
(http://www.intracen.org/mns/pharma.html); International Drug Price Indicator Guide on Finished Products of 
Essential Drugs, Management Sciences for Health in Collaboration with WHO (published annually) 
(http://www.msh.org); First-line tuberculosis drugs, formulations and prices currently supplied/to be supplied by 

Global Drug Facility (http://www.stoptb.org/GDF/drugsupply/drugs.available.html).)  

     Лекарствата за стандартно лечение на ТБ се закупуват и разпределят централно с 
пари, предоставени от МЗ.  
Финансовитe ресурси от Глобалния фонд ще се използват само за закупуване на лекарства 
за  MDR-TB за 50 пациента годишно до обща сума от 692 925 евро за петгодишен период. Ще 
бъде подадена молба за доставка на лекарства до Комитет "Зелена светлина". 
 

Лекарства за лечение 
на MDR-TB 

Цена 
евро* 

 
Източник на цената 

Amikacin Sulfate 
(250mg/ml) 0,286 

Международен списък цени 

Capreomycin (1g) 50,270 
Международен списък цени 

Ethionamide (250mg) 0,205 
Международен списък цени 

Cycloserine (250mg) 1,127 
Международен списък цени 

 *Тази цена е за единица. Годишните потребности за 50 пациента са дадени в 
Предварителния  списък за доставки (вж. Анекс 37)  
 
Сумите, разпределени за закупуване на стоки и продукти са  3 121 580 евро, или 20 % от 
общата стойност на предложението. Предвидените суми са предимно за превенция и 
контрол на инфекцията, оборудване и консумативи за микробиологичните лаборатории и 
друга диагностична апаратура. Подробното разпределение е дадено в Плана за доставка 
(вж. Анекс 38). 
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5.3.2 Разходи за човешки ресурси 

В случаите, когато човешките ресурси представляват важен дял от бюджета, обяснете как по 
какъв начин са били предвидени в бюджета тези суми по отношение на първите две години, 
до каква степен укрепването на човешките ресурси ще засили капацитета на здравната 
система на ниво пациент/целева популация, и как ще продължат да се изплащат тези 
заплати след периода на предложението. (Максимум половин страница. Прикачете приложение и 
посочете съответния номер на приложението.) 

     Разпределените суми за човешки ресурси за укрепване на капацитета на системата на 
здравеопазване и работещите с целевите групи за прилагане на дейности за контрол на 
туберкулозата са в размер на 4 504 065 евро за целия период на предложението, или 2 9 % 
от общата изискана сума. Тази категория включва разходи за възнаграждения за дейностите 
: (1) директно обслужване на пациентите – патронажни сестри, работници на терен в 
уязвимите групи; (2) обучение – обучители на ОПЛ, медицински сестри, работници на терен, 
регионални мениджъри за ТБ. След прекратяване на финансирането от Глобалния фонд, 
тези разходи ще бъдат включени в държавния и общинските бюджети. 

За същата цел са разпределени  разходи също за управление, оценка и мониторинг на 
програмата. Структурата за управление на програмата Единица (СУП) предвижда наемане на 
допълнителен ръководен персонал с цел навременно прилагане на дейностите, включени в 
Плана за действие, навременното сключване на договори за доставка на стоки и услуги и 
договори с под-получателите, осигуряване на постоянен мониторинг и контрол върху 
дейностите по програмата. 
За повече детайли вж. Анекс 36 - Подробен бюджет. 

 

 

5.3.3 Други основни разходни пера 

Обяснете как другите разходни категории (напр. инфраструктура, оборудване) които 
формират важна част от бюджета, са били разчетени за първите две години. (Максимум 
половин страница. Прикачете приложение и посочете съответния номер на приложението.) 

      
 

Разходите за инфраструктура и оборудване възлизат на 2 004 012 евро и представляват 
13% от общата сума, изискана от ГФ. Те включват средства за информационна система за 
надзор, мониторинг и оценка на програмата, реновиране на някои здравни заведения за 
подобряване на мерките за контрол над инфекцията, осигуряване на транспортни средства, 
необходими за работата на патронажните сестри и сътрудниците на терен сред уязвимите 
групи. 

 

Разходите за обучение на ОПЛ ,  медицински сестри и сътрудници на терен, целящи 
подобряване на навременното откриване, насочване за диагностика и лечение на пациенти с 
ТБ възлизат на 2 040 500 евро и са 13% от общите разходи за пет-годишния период. 
Калкулациите за тези разходи са подробно представени в Анекс 36. Основните пера в тази 
категория включват пътни разходи за участниците, зали за обучение, обучители, обучителни 
материали и дневни.  
 
За планиране и администрация са необходими общо 3 123 605 евро, което е 20% от общата 
сума по предложението. Това включва ежедневни визити на патронажните сестри и 
сътрудниците на терен, текущи административни разходи (като гориво, командировки за 
супервизия, офис-консумативи, комуникации и т.н.). Това перо включва суми, определени за 
Комитет "Зелена светлина" (Вж. Анекс 36, "Подробен бюджет"). 
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5.4 Разбивка по области на предоставяне на услуги 

Посочете приблизителното разпределяне на годишния бюджет за всяка област на предоставяне на услуги (СПУ). Изброените оперативни цели и сфери за 
предоставяне на услуги трябва да наподобяват тези в Таблицата с цели и показатели (Приложение A към формуляра за предложение). Предполага се, че 
това разпределяне на бюджета по СПУ е извлечено от подробния бюджет за компонента (вж. Раздел 5.2). 

 
Таблица 5.4: Предварително разпределение на бюджета по област на предоставяне на услуги и Оперативна цел. 

 Бюджетно разпределение по ОПУ (в евро/щ.д.)  

Оперативни цели 
Област на предоставяне на 

услуги 
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

1 ОПУ 1: Информационна система 161,184 117,384 76,495 96,307 80,969 

1 
ОПУ 2: Подкрепяща среда: 

Управление на програмата 
805,970 605,852 584,969 575,766 570,653 

1 
ОПУ 3: Мониторинг и оценка и 

Оперативни проучвания 
69,249 51,559 43,889 36,220 46,446 

2 
ОПУ 1: Подкрепяща среда: 

Лаборатории 
869,126 505,304 699,339 305,133 305,133 

2 
ОПУ 2: ТБ: Идентифициране на 

инфекциозните случаи 
579,856 424,999 431,600 431,600 431,600 

2 
ОПУ 3: ТБ: Навременно откриване 

и качествено лечение 
118,962 204,715 64,730 68,104 64,730 

2 
ОПУ 4: ТБ: Мултирезистентна 

туберкулоза 
44,610 437,239 231,943 230,409 231,943 

2 
ОПУ 5: ТБ/ХИВ свързани 

дейности 
54,170 4,839 4,839 4,839 4,839 

2 ОПУ 6: Управление на 

оперативната цел и Мониторинг и 
112,211 89,476 89,476 89,476 89,476 
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 Бюджетно разпределение по ОПУ (в евро/щ.д.)  

Оперативни цели 
Област на предоставяне на 

услуги 
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

оценка 

3 
ОПУ 1: ТБ: Идентифициране на 

инфекциозните случаи 
44,137 42,220 59,821 59,821 59,821 

3 
ОПУ 2: Подкрепяща среда: 

Инфраструктура 
197,393 53,916 30,678 30,678 30,678 

3 
ОПУ 3: Информационна система и 

оперативни проучвания 
12,498 3,704 11,504 11,504 11,504 

3 

ОПУ 4: Управление на 

оперативната цел и Мониторинг и 

оценка 

37,093 26,597 26,387 26,387 26,387 

4 
ОПУ 1: ТБ: Идентифициране на 

инфекциозните случаи 
20,865 21,993 13,936 8,242 8,061 

4 
ОПУ 2: ТБ: Навременно откриване 

и качествено лечение 
152,881 146,307 154,759 155,326 162,198 

4 
ОПУ 3: ТБ: Взаимодействие 

между обществен и частен сектор   
1,031 0 0 0 0 

4 
ОПУ 4: Подкрепяща среда: 

Намаляване на стигматизацията 
49,135 67,570 65,701 65,701 58,032 

4 
ОПУ 5: Включване на общностите 

в контрола на туберкулозата 
161,155 124,978 124,272 118,831 118,831 

4 ОПУ 6: Управление на 

оперативната цел и Мониторинг и 
36,289 27,096 27,577 27,577 27,096 
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 Бюджетно разпределение по ОПУ (в евро/щ.д.)  

Оперативни цели 
Област на предоставяне на 

услуги 
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

оценка 

5 
ОПУ 1: Включване на общностите 

в контрола на туберкулозата 
57,448 71,759 96,301 120,843 120,843 

5 ОПУ 2: Подкрепяща среда 0 0 25,565 25,565 0 

5 
ОПУ 3: ТБ: Идентифициране на 

инфекциозните случаи 
94,519 93,241 93,497 93,497 93,497 

5 
ОПУ 4: Превенция: Промяна на 

поведението: мас-медии 
30,217 30,217 30,217 30,217 30,217 

5 
ОПУ 5: ТБ: Навременно откриване 

и качествено лечение 
66,009 66,009 66,009 66,009 66,009 

5 

ОПУ 6: Управление на 

оперативната цел и Мониторинг и 

оценка 

33,408 22,446 22,446 22,446 22,446 

Общо: 3,809,418 3,239,419 3,075,947 2,700,497 2,661,407 
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5.5 Разбивка по прилагащи организации  

Посочете в Таблица 5.5 по-долу как изисканите ресурси в Таблица 5.1 в процентно изражение ще 
бъдат разпределени сред следните категории прилагащи организации.  

 
Таблица 5.5 – Разпределение по прилагащи организации 

Разпределяне на средства за прилагащите партньори (в 
проценти) 

 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

Академичен/образователен 
сектор 

1.49%                         

Правителствен 34.40% 31.20% 29.03% 30.10% 30.89% 

Неправителствени и 
обществени организации.  

13.99% 16.78% 19.60% 24.94% 24.21% 

Организации, представляващи 
хора, които живеят с ХИВ/ 
СПИН, туберкулозата и/или 
малария 

                              

Частен сектор                               

Религиозни/верски 
организации 

                              

Много-/двустранни партньори 
за развитие 

                              

Други. 
Моля, конкретизирайте: 

Лечебни и здравни заведения 

50.12% 52.02% 51.37% 44.96% 44.90% 

Общо 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

5.6 Предвидено в бюджета финансиране за специфични функционални 
области 

Глобалният фонд се интересува от финансирането което се изисква за следните три важни 
функционални области—мониторинг и оценка; управление на доставките; и техническа помощ и 
помощ за управление. В този раздел кандидатите следва да посочат поотделно разходите, отнасящ 
се до тези функционални области. За всеки случай тези разходи трябва да се включат в Таблица 5.1. 
В тази връзка таблиците по-долу трябва да са подсекции на бюджета в Таблица 5.1., а не допълнение 
към нея. Например разходите за мониторинг и оценка могат да са включени в някои от перата в 
Таблица 5.1 по-горе (напр., човешки ресурси, инфраструктура и оборудване, обучение, и т.н.). 

 
Таблица 5.6 – Бюджети за специфично функционални области  

Средства, изисквани от Глобалния фонд (в евро/щ.д.) 
 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо 

Мониторинг и 
оценка 

440,966 430,678 416,345 392,677 289,728 1,970,394 
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Средства, изисквани от Глобалния фонд (в евро/щ.д.) 
 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо 

       

Управление на 
доставките 

126,637 136,137 136,137 136,137 136,137 671,183 

       

Техническа 
помощ и 
помощ за 
управление  

21,750 21,474 11,248 21,474 11,248 87,196 

 
Мониторинг и оценка: Това включва: дейности за събиране на данни, анализ, пътуване, посещения за 
проверка на място, системи и софтуер, разходи за консултанти и човешки ресурси и други разходи, свързани 
с мониторинг и оценка. 
 
Управление на доставките: Това включва: разходи за консултантски и човешки ресурси (включително 
техническа помощ необходима за разработването на план за управление на доставките), складове и офиси, 
транспорт и други изисквания за логистика, правни консултации, разходи за осигуряване на качеството 
(включително лабораторно изследване на мостри) и други разходи, свързани с добавянето на достатъчни 
здравни продукти с осигурено качество, на най-ниска цена и доставени надеждно и навременно на крайния 
потребител съобразно националните закони и международни спогодби. Не включвайте разходи за 
медикаменти, тъй като тези разходи следва да се включат в Раздел 5.3.1. 

 
Техническа помощ и помощ за управление: Това включва: разходи за консултантски и други човешки 
ресурси, предоставящи техническа помощ по всяка част от предложението—от разработването на 
първоначалните планове до самата реализация. Това трябва да включи разходи за техническа помощ, 
отнасящи се до планиране, технически аспекти на реализацията, управление, мониторинг и оценка и 
управление на доставките. 
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Долната таблица съдържа списък на различните приложения, които трябва да се прикачат към 
предложението. Попълнете този контролен списък, за да сте сигурни, че не е пропуснато нищо. Посочете 
съответните номера на приложенията вдясно на таблицата. 

Раздел 4 (Специфичен за компонента) Стратегия за компонента  

4.4.1 Документация, отнасяща се за контекста на 
националната програма за борба със 
заболяването, както е посочено в Раздел 4.4.1. 

A19-A25 

4.6 Попълнена таблица с цели и показатели A29 Приложение A 
към формуляра за 
предложение 

4.6 Подробен Работен план за компонента 
(тримесечни информация за първата година и 
индикативна информация за втората година). 

     A30 

4.6.7 c)  
(ако има общ 
механизъм за 
финансиране) 

Документация, описваща функционирането на 
общия механизъм за финансиране.       

4.8.3 e) 
(когато са 
кандидатствали 
подизпълнители, но не 
са били избрани) 

Наименование и тип на всички подполучатели, 
които не са били избрани, предложената бюджетна 
сума и основанията да не бъдат избрани.       

4.9.2 Национална Стратегия за мониторинг и оценка (ако 
съществува) 

      

Раздел 5 (Специфичен за компонента): Бюджет за компонента  

5.2 Подробен бюджет за компонента       A36 

5.3.1 Предварителни доставки - списък на лекарства и 
здравни продукти (таблици B1 – B3) 

A37 Приложение B 
към формуляра за 
предложение  

5.3.2 Разходи за човешки ресурси. A36 

5.3.3 Други основни разходни пера. A36 

5.1 – 5.6 
(ако има общ 
механизъм за 
финансиране)  

Налични годишни оперативни планове/прогнозни 
предвиждания за общия механизъм за 
финансиране и обяснение на връзките с 
предложението. 

      

Други документи по раздели 4-5, които да се прикачат от кандидатите: 

4.3.1. Резюме A19 

4.4.3. Инициативи за контрол на заболяването и развитие A26, A27, A28 

4.8.2. Капацитет на Главния получател A31, A32, A33, A34 

4.9.1. Планове за мониторинг и оценка A35 

   

 


