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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Резюме на  

Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в 

България”, 

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария 
 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” се 

финансира съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по 

между Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и 

Министерство на здравеопазването и Министерство на здравеопазването (в 

качеството му на Главен получател на Безвъзмездна помощ № BUL-607-G02-Т). 

Споразумението беше обнародвано в ДВ бр.36 от 04.04.2008 г. Сумата на 

безвъзмездната помощ за двугодишния период на Фаза 1 до 31.12.2009 г., одобрен 

от Глобалния фонд, възлиза на 7 048 835 евро. Общата стойност на финансовите 

средства, за които е кандидатствала България и които могат да бъдат отпуснати за 

период от 5 години е в размер до 15 486 685 евро. 

 

 

II. РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Правителството на Р България ясно съзнава необходимостта от 

мобилизиране на всички налични ресурси и усилия за справяне с туберкулозата. 

Министерство на здравеопазването отделя всяка година значителни средства от 

бюджета си за контрола на туберкулозата. Въпреки това съществува недостиг на 

ресурси в борбата срещу туберкулозата. Основната цел на програмата е да се 

намали бремето на туберкулозата в Република България. Тази цел ще бъде 

достигната чрез: укрепване на инфраструктурата и развитие на капацитет в 

националната здравна система; изграждане на национална система за 

епидемиологичен надзор на туберкулозата; изпълнение на ефективни стратегии за 

съвременна диагностика и качествено лечение; дейности по превенция, грижи и 

подкрепа, насочени към групите в най-висок риск; изграждане на национална 

система за външен контрол на качеството на лабораторната диагностика; 

мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по проблема, както и осигуряване 

на многосекторен подход и участие на различни партньори в изпълнението на 

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България (2007-2011). 
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III. ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

Основната цел на настоящото предложение е да се намали бремето на 

туберкулозата в България. Очаква се както изпълнението на Националната 

програма за превенция и контрол на туберкулозата, така и изпълнението на 

настоящото предложение, да доведат до намаляване на новооткритите случаи на 

туберкулоза и увеличаване на успешния изход от лечението на туберкулоза, като 

по този начин страната ще допринесе за напредък в постигането на Целите на 

хилядолетието за развитие и изпълнението на Глобалната стратегия за спиране на 

туберкулозата.  

 

 

IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ 
 

• Хора, живеещи с туберкулоза  

• Лица, лишени от свобода   

• Ромска общност 

• Интравенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост в местата за 

лечение на зависимости  

• Бежанци и търсещи убежище  

• Деца на улицата и юноши в дневни центрове и приюти 

• Медицинския персонал в лечебните заведения за туберкулоза и 

микробиологичните лаборатории  

• Общопрактикуващи лекари и медицински сестри в първичната здравна 

помощ  

• Медицински специалисти и друг персонал в местата за лишаване от свобода  

 

 

V. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Проектът е разработен с оглед да допълни съществуващите усилия като 

премахне програмните и финансови несъответствия в Националната програма за 

превенция и контрол на туберкулозата, и осигури интегриран и балансиран подход 

при изпълнението на програмата. Това включва няколко широки области:  

(1) универсални предпазни и превантивни мерки  

(2) качествено лечение, включително на мултирезистестните форми на 

туберкулоза  

(3) специален фокус върху бедните и уязвими групи от населението, и  

(4) работа по отношение на коинфекцията ХИВ/туберкулоза.  

 

Специфичните области за предоставяне на услуги и дейности за първите 2 години 

включват: 

• Разработване на национални ръководства и оперативни процедури за 

събиране, съхраняване и анализ на данни; за микробиологична диагностика и за 

лечение на туберкулозата; 
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• Изграждане и укрепване на национална информационна система за 

туберкулозата, включително установяване на връзка с цялостната здравна 

информационна система и националната информационна система за ХИВ/СПИН; 

• Изграждане на ефективна йерархична лабораторна мрежа 35-те 

съществуващи микробиологични лаборатории; обособяване на 3 нива лаборатории 

спрямо методите за лабораторна диагностика. В изпълнение на изискванията на 

СЗО, през 2007 г. Националната референтна лаборатория по туберкулоза към 

НЦЗПБ беше сертифицирана от Супранационалната лаборатория на СЗО в Италия. 

С това се поставя началото на мрежата за външна оценка на лабораторната 

диагностика. 

• Допълнително обучение на 160 човека в областите на управление, 

мониторинг и оценка, 2 380 души медицински персонал, вкл. лабораторни 

специалисти, ОПЛ, регионални DOTS мениджъри, медицински сестри и 

специалисти по туберкулоза при децата, с цел ранно откриване и качествено 

лечение на случаите на туберкулоза, интегриране с първичната здравна помощ; 

• Доставка на съвременно медицинско оборудване и здравни продукти с цел 

подобряване на условията в лечебните заведения за диагностика и лечение на 

туберкулозата; 

• Скрининг и изследване за туберкулоза на 10 900 души от уязвимите групи; 

• Избор и обучение на 120 медицински специалисти, сътрудници на терен и 

сътрудници от общността за участие в контрола на туберкулозата сред рисковите 

групи и в ромска общност; 

• Изграждане на местни мрежи, вкл. специализирани лечебни заведения, 

ОПЛ, РИОКОЗ, други здравни програми, общини и НПО, работещи с рисковите 

групи; 

• Подпомагане и съдействие за придържане към лечението на пациентите от 

тези общности, особено в продължителната фаза, и насочване на контактните им 

• Изграждане на центрове за здравна и социална работа в 10 ромски квартали; 

• Насочване на 1500 представители на общността със съмнение за туберкулоза 

за изследване с включване на обучени сътрудници от ромските общности; 

• Достигане на 30 000 представители на ромска общност за позитивна 

промяна в поведението по отношение на предоставените услуги за превенция, 

лечение и грижи, свързани с туберкулозата; 

• Дейности по информация, образование и комуникация за повишаване на 

информираността на обществото по отношение на превенцията и контрола на 

туберкулозата; 

• Тясно сътрудничество между Националната програма за превенция и 

контрол на туберкулозата и Националната програма за превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН; 

• Стриктна супервизия и мониторинг на всички дейности по проекта. 


