ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2016 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
1

2

3

4

5

7

6

Индикатор за изпълнение

Цели за 2016 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок/ месец
през 2016 г.

Очакван резултат

Индикатор за текущо
изпълнение

Индикатор за целево
състояние

Създадени условия за
провеждане на
качествено обучение по
професията „лекарски
асистент".

Липса на регламент за
обучението на
лекарските асистенти.

Приета от
Министерския съвет
Наредба за единните
държавни изисквания
за придобиване на
висше образование по
специалност
„лекарски асистент" за
образователноквалификационна
степен „бакалавър".

Създадени условия за
разширяване на
практическите умения
на медицинските

Липса на достатъчно
условия за
разширяване на
практическите умения

Утвърдени
актуализирани и нови
учебни програми за
придобиване на

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
1. Регламентиране на
обучението на лекарските
асистенти.

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

2. Създаване на условия за
разширяване на
практическите умения на
медицинските специалисти

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на
Република
България за
периода
2014-2018г.
Национална
програма за
реформи
2015г.
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Програма на
правителство
то за
стабилно

Изготвяне на Наредба за
единните държавни
изисквания за придобиване на
висше образование по
специалност „лекарски
асистент" за образователноквалификационна степен
„бакалавър".

Актуализиране на учебни
програми за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването.

Април - Май

Декември

1

Министерство на здравеопазването

Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

и на компетентностите на
специалистите по здравни
грижи.

3
развитие на
Република
България за
периода
2014-2018г.
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве 2020"

4

5

Утвърждаване на учебни
програми по нововъведени
специалности в системата на
здравеопазването.

6

7

специалисти и на
компетентностите на
специалистите по
здравни грижи.

на медицинските
специалисти и на
компетентностите на
специалистите по
здравни грижи.

Януари Март

Адекватно финансирана
дейност по оказване на
спешна медицинска
помощ, ефективно
използване на
финансовите ресурси.

Наличие на бюджетна
програма и методика
за субсидиране,
неотговаряща на
приетите през 2015 г.
нормативни промени.

Утвърдени
актуализирана
програма „Спешна
медицинска помощ" и
Методиката за
субсидиране на
лечебните заведения.

Ноември

Критерии и показатели
за акредитация на
структурите,
осъществяващи спешна
медицинска помощ,
съответни на приетия
нов стандарт „Спешна
медицина".

Наличие на
неактуални текстове в
Наредба 18 за
критериите,
показателите и
методиката за
акредитация.

Актуална нормативна
уредба.

специалност в
системата на
здравеопазването.

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. Усъвърш енстване на
механизмите за
финансиране на дейностите
по оказване на спешна
медицинска помощ в
специализираните спешни
болнични структури.

2. Актуализиране на
критериите и методиката за
а кредита ция на ЦСМП и
лечебните заведения за
болнична помощ с разкрити
спешни структури.

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Министерство на здравеопазването

Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Концепция за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ в Р
България
2014-2020
Национална
здравна
стратегия
Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Концепция за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ в Р
България
2014-2020

Усъвършенстване на Програма
„Спешна медицинска помощ" и
Методиката за субсидиране на
лечебните заведения.

Изменение и допълнение на
Наредба 18 за критериите,
показателите и методиката за
акредитация.

2
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1

3. Актуализиране на
нормативните актове,
уреждащ и устройството и
дейността на центровете за
спешна медицинска помощ.

4. Подобряване на
инфраструктурата и
материално-техническата
осигуреност на системата за
спешна медицинска помощ.

2

3

4

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Концепция за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ в Р
България
2014-2020

Изменение и допълнение на
нормативните актове,
уреждащи устройството и
дейността на центровете за
спешна медицинска помощ.

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Концепция за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ в Р
България
2014-2020

Участие в оценката на
напредъка по изпълнението на
дейностите по приоритетна ос
„Здравна инфраструктура" на
ОП „Региони в растеж" 20142020.

5

Юли

Декември

6

7

Административно
регламентирани
устройство и дейност на
центровете за спешна
медицинска помощ в
съответствие с
изискванията на
стандарт „Спешна
медицина".

Наличие на
неактуални текстове в
нормативните актове,
уреждащи
устройството и
дейността на
центровете за спешна
медицинска помощ.

Актуална нормативна
уредба.

Извършена оценка на
напредъка.

Стартирала процедура
по ЗОП за избор на
консултант за
изготвяне на
инвестиционен
проект.

Спазване на времевия
график за изпълнение
на дейностите до
2020г.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И КАЧЕСТВОТО ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАРТА И АКРЕДИТАЦИЯ
1. Финализиране на проекта
на Национална здравна
карта.

2. Утвърждаване на
Наредба за критериите и
реда за избор на лечебни
заведения за болнична
помощ, с които
Националната
здравноосигурителна каса
сключва договори.

Формиране на модел
на болнично
здравеопазване,
който се
характеризира с
предвидимост на
финансовия ресурс за
осигуряване качество
и достъпност на
лечението;
Въвеждане на НЗК със
задължителен
характер

3. Финализиране на
проекти за изменение и
допълнение на свързани
със ЗЛЗ нормативни актове.
Министерство но здравеопазването

Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Национална
здравна
стратегия
2020

Финализиране проекта на
Национална здравна карта.

Април

Утвърдена национална
здравна карта.

Липса на изготвен
проект на Национална
здравна карта.

Утвърдена от МС
Национална здравна
карта.

Финализиране на Наредба за
критериите и реда за избор на
лечебни заведения за
болнична помощ, с които
Националната
здравноосигурителна каса
сключва договори

Април

Утвърдена от МС
Наредба за критериите
и реда за избор на
лечебни заведения за
болнична помощ, с
които Националната
здравноосигурителна
каса сключва договори

Утвърдена Наредба за
критериите и реда за
избор на лечебни
заведения за
болнична помощ, с
които Националната
здравноосигурителна
каса сключва
договори

3.1. Финализиране на проект за
изменение и допълнение на
Наредба за осъществяване

Декември

Утвърдени нормативни
документи

Липса на обнародвана
Наредба за
критериите и реда за
избор на лечебни
заведения за
болнична помощ, с
които Националната
здравноосигурителна
каса сключва
договори
Липса на обнародвана
Наредба за
осъществяване

Утвърден нормативен
документ за
изменение и
допълнение на

3
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1

4. Промяна в модела на
медицинската експертиза.

2

3

Изготвяне на
концепция за
оптимизиране на
медицинската
експертиза.

Национална
здравна
стратегия
2014-2020

Подобряване на
качеството и достъпа
до здравеопазване.

Концепция
„Цели за
здраве 2020"
Национална
здравна
стратегия
2014-2020

4

5

6

7

правото на достъп до
медицинска помощ.

правото на достъп до
медицинска помощ.

3.2. Финализиране на проект за
изменение и допълнение на
Наредба № 49 за основните
изисквания, на които трябва да
отговарят устройството,
дейността и вътрешният ред на
лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи.

Липса на обнародвано
изменение и
допълнение на
Наредба № 49 за
основните изисквания,
на които трябва да
отговарят
устройството,
дейността и
вътрешният ред на
лечебните заведения
за болнична помощ и
домовете за медикосоциални грижи.

4.1. Изменение и допълнение
на Закона за здравето в частта
„медицинска експертиза".

Септември

4.2. Изготвяне на проекти на
свързани със 33 нормативни
актове.

Декември

Подобрен достъп на
населението до
медицинска експертиза
чрез оптимизиране на
организацията й.

Липса на оптимален
достъп на
населението до
медицинска
експертиза;
несвойствени
дейности със
социална насоченост,
с които са ангажирани
органите на
медицинската
експертиза.

Нормативно
регламентирани
механизми за оценка и
контрол на качеството
на медицинската
помощ.

Недостатъчна степен
на качество и достъп
до здравеопазване по
определени
медицински
специалности.

Наредба за
осъществяване
правото на достъп до
медицинска помощ.
Утвърден нормативен
документ за
изменение и
допълнение на
Наредба № 49 за
основните
изисквания, на които
трябва да отговарят
устройството,
дейността и
вътрешният ред на
лечебните заведения
за болнична помощ и
домовете за медикосоциални грижи.
Обнародвани
изменения и
допълнения на
нормативните актове.

ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ
1. Изготвяне на изменения
и допълнения в
медицински стандарти по
медицински специалности.

Финализиране на проекти на
медицински стандарти по
медицински специалности.

Декември

Обнародвани
нормативни
документи за
изменение и
допълнение на
Медицински
стандарти по
медицински
специалности.

МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Министерство но здравеопазването

4
Цепи на администрацията за 2016 г.

1
1. Осигуряване на
устойчивост на
скрининговите програми за
бременни и новородени.

2
Подобряване на
майчиното и детско
здраве.

2. Изпълнение на дейности
от работния план на
Национална програма за
подобряване на майчиното
и детско здраве 2014-2020г.

Подобряване на
майчиното и детско
здраве.

3. Актуализиране на
Концепцията за
деинституционализация на
децата, отглеждани в
ДМ СГД.

Подобряване на
майчиното и детско
здраве чрез замяна на
ДМ СГД с нови
интегрирани здравносоциални услуги в
общността.

3
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве"
2020"
Национална
програма за
подобряване
на
майчиното и
детско
здраве 20142020 г.
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве"
2020"
Национална
програма за
подобряване
на
майчиното и
детско
здраве 20142020г.
Национална
здравна
стратегия
2020
Концепцията
за
деинституци
онализация
на децата,
отглеждани в
ДМ СГД

4
Закупуване на реактиви и
консумативи за скрининговите
програми.

5
Декември

6
Осигурени условия за
ранна диагностика чрез
непрекъснатост на
скрининговите
програми за бременни и
новородени.

Сключване на договори с ЛЗБП
за:
- Дейността на центрове за
майчино и детско здраве;
- Дейността на експертни
комисии за комплексно
наблюдение на деца с
хронични заболявания.

Декември

Създадени условия за
подобряване на
медицинското
обслужване на деца новородени и деца с
хронични заболявания и
увреждания.

Актуализиране на Концепцията
за деинституционализация на
децата, отглеждани в ДМСГД, с
цел продължаване на
политиките за замяна с
интегрирани здравно-социални
услуги в общността.

Юли

Продължение и
устойчивост на
промяната на
институционалния тип
грижи за деца в риск
към грижи,
ориентирани към
семейна и близка до
нея среда.

7
Недостатъчна
устойчивост на
скрининговите
програми за
бременни и
новородени след
старта им през втората
половина на 2015 г.

Осигурена
устойчивост на
скрининговите
програми за
бременни и
новородени.

Недостатъчна
устойчивост на
дейностите по
Национална програма
за подобряване на
майчиното и детско
здраве 2014-2020 г.,
включващи дейността
на комисиите за
комплексно
наблюдение на деца с
хронични заболявания
и на центровете за
майчино и детско
здраве, след старта им
през 2015 г.
Липса на концепция за
продължаване
процеса на
деинституционализа
ция на децата,
настанени в ДМСГД.

Осигурена дейност на
комисиите за
комплексно
наблюдение на деца с
хронични заболявания
и на центровете за
майчино и детско
здраве.

Публикувана актуална
концепция за
продължаване
процеса на
деинституционализа
ция на децата,
настанени в ДМСГД.

5
Министерство но здравеопазването

Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

4. Разработване на
правилник за устройството
и дейността на центровете
за комплексно обслужване
на деца с увреждания и
хронични заболявания.

Подобряване на
майчиното и детско
здраве.

5. Разработване на проект
на ПМС за приемане на
наредба, с която да се
определи видът на
интегрираните здравносоциални услуги,
включително тези, които се
финансират от държавния
бюджети се предоставят
без заплащ ане на лицата,
условията и редът за
предоставянето им.

Подобряване на
майчиното и детско
здраве.

1. Превенция на три водещи
по заболеваемост и
смъртност онкологични
заболявания: рак на млечна
жлеза, рак на шийката на
матката, рак на дебелото и
правото черво и ограничава
не на рисковите фактори за
здравето на населението
(нездравословно хранене,
физическа активност,

Подобряване здравето
на населението и
повишаване качеството
на живот чрез
намаляване на
заболяемостта и
преждевременната
смъртност на
основните ХНБ.

3
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве"
2020"
Национална
програма за
подобряване
на
майчиното и
детско
здраве 20142020 г.
Национална
здравна
стратегия
2014-2020
Концепция
„Цели за
здраве"
2020"
Национална
програма за
подобряване
на
майчиното и
детско
здраве 20142020 г.

4

5

6

7

Разработване на проект на
правилник за устройството и
дейността на центровете за
комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични
заболявания.

Юли

Създадени условия за
подобряване на
медицинското
обслужване на деца с
хронични заболявания и
увреждания.

Липса на
регламентация за
устройството и
дейността на
центровете за
комплексно
обслужване на деца с
увреждания и
хронични
заболявания.

Изготвен правилник за
устройството и
дейността на
центровете за
комплексно
обслужване на деца с
увреждания и
хронични
заболявания.

Разработване на проект на ПМС
за приемане на наредба, с
която да се определи видът на
интегрираните здравносоциални услуги, включително
тези, които се финансират от
държавния бюджети се
предоставят без заплащане на
лицата, условията и редът за
предоставянето им.

Юли

Създадени условия за
подобряване на
медицинското
обслужване на деца и
възрастни с хронични
заболявания и
увреждания.

Липса на
регламентация, която
да определя видът на
интегрираните
здравно-социални
услуги.

Изготвен проект на
ПМС за приемане на
наредба.

Ранно открити
онкологични
заболявания и
създадена възможност
за подобряване
качеството на живот.
Повишена
информираност на
населението за
основните рискови
фактори:

Организиране на:
- скринингови
прегледи и
изследвания;
- здравно
информационни
кампании и
обучителни
мероприятия на
населението.

Проведени:
- скринингови
прегледи и
изследвания;
- обучителни
мероприятия на
населението,
издадени
информационни и
методични
материали.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Министерство но здравеопазването

Национална
програма за
превенция на
хроничните
незаразни
болести
2014-2020 г.

Провеждане на:
- скринингови прегледи и
изследвания за ранно
откриване на три от водещите
по заболеваемост и смъртност
онкологични заболявания;
- информационни
кампании и обучителни
мероприятия с различни
целеви групи от населението.

Януари Декември

6
Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

3

4

5

злоупотреба с алкохол и
тютю нопуш ене).

2. Изпълнение на
Националния
имунизационен календар.

Опазване на здравето
на гражданите от
ваксинопредотвратими
здравни инфекции.

3. Надзор на заразните
болести

Поддържане на
ефективен
епидемиологичен
надзор, профилактика
и контрол над
заразните болести.

4. Опазване границите на Р
България от внос и
разпространение на
инфекции с висок
епидемичен риск
представляващи опасност
за общ ественото здраве.

Ефективен граничен
здравен контрол.

5. Осигуряване на
ефективен здравен
контрол.

Повишаване
ефективността на
държавния здравен
контрол и достигане
високо ниво на

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на Р
България за
периода
2014-2018г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020
Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на Р
България за
периода
2014-2018 г.;
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020
Наредба за
условията и
реда за
провеждане
на граничен
здравен
контрол на Р
България,
ПМС 274 от
09.10.2006 г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

Изпълнение на Националния
имунизационен календар на Р
България. Недопускане
възникването на взривове на
ва кси но п редотврати м и
заболявания във възрастовите
групи съгласно имунизационния
календар.

Януари Декември

Оценка и контрол на
епидемиологичния риск в
следствие засилен
миграционен натиск в страната.
Изготвяне на анализи и
прогнози на заразната
заболяемост с набелязване на
конкретни профилактични и
противоепидемични мерки.

Януари Декември

Недопускане внос и
разпространение на заразни
болести представляващи
опасност за общественото
здраве.

Извършване на ефективен
систематичен и насочен
държавен здравен контрол на
обектите с обществено
предназначение, продуктите,

6
тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол,
нездравословно
хранене и ниска
физическа активност.
Обезпеченост с
необходимите
количества и видове
ваксини. Постигнат
висок имунизационен
обхват. Липса на
взривове от
ваксинопредотвратими
инфекции.

7

Няма взривове от
ваксинопредотврати
ми инфекции.
Имунизационен
обхват с основни
имунизации 90.5%.

Постигане на
имунизационен
обхват с основни
имунизации 92%.

Не е допуснат внос и
местно
разпространение на
заразни и паразитни
заболявания в районите
в които са настанени
чужденци.
Своевременно и пълно
регистрирани случаи с
остри заразни болести
(ОЗБ).

Запазване на
постигнатите
показатели на
заболяемост,
смъртност и леталитет
от ОЗБ.

Не са регистрирани
епидемични взривове
от остри заразни
болести.

Януари Декември

Ограничен внос и не
допуснато
разпространение на
инфекции с висок
епидемичен риск.

Опазване границите
на Р България от внос
и разпространение на
инфекции с висок
епидемичен риск,
представляващи
опасност за
общественото здраве.

Не са внесени и
разпространени
заразни и паразитни
болести
представляващи
опасност за
общественото здраве.

Януари Декември

Намален риск за
здравето на човека и
повишено качеството на
живот чрез:

Проверки в обекти с
обществено
предназначение и
надзор на пазара на
продукти и стоки,

Не е допуснато
възникването на
епидемични взривове
от питейни води и
води за къпане и
7
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Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

3

съответствие с
националните и
европейските
изисквания за обектите
с обществено
предназначение,
продуктите, стоките и
дейностите със
значение за здравето
на човека и факторите
за жизнената среда.

6. Подобряване на
материално-техническата
обезпеченост на
акредитираните
лаборатории на органите на
държавния здравен
контрол.

4

5

стоките и дейностите със
значение за здравето на човека
и факторите на жизнената
среда.

Недопускане
разпространение на
опасни продукти и
стоки на пазара и
опазване здравето на
населението от
вредното въздействие
на фактори на
жизнената среда с
установени стойности
над пределно
допустимите нива и
концентрация.

Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

Въвеждане на
единнни стандарти и
номенклатури в

Стратегия за
електронно
управление

Осигуряване на необходимата
апаратура и внедряване на
нови методи за анализ на
качеството и безопасността на
продуктите и стоките и
факторите на жизнената среда.

Януари Декември

7

6
- недопускане
ползването и
разпространението на
пазара на продукти и
стоки имащи значение
за здравето на
населението и
неотговарящи на
нормативните
изисквания;
- предпазване на
населението от
въздействието на
фактори на жизнената
среда;
установяване
спазването на
нормативните
изисквания в обектите с
обществено
предназначение с цел
предлагане на
безопасни услуги и
извършване на
дейности, които не
водят за риск за
човешкото здраве.
Повишено качество на
лабораторната дейност
и изпълнен мониторинг
на факторите на
жизнената среда и
продуктите и стоките
със значение за
здравето на
населението в пълен
обхват и обем.

провеждане на
мониторинг на
факторите на
жизнената среда.

възникване на
състояния,
застрашаващи живота
в резултат на
употребата на опасни
продукти и стоки.

Предприемане на
необходимите
действия за
реализиране на
предвидените в
приетата Индикативна
работна годишна
програма за 2016 г.,
дейности по ОП
„Околна среда 20142020 г."

Реализирани
дейности.

Актуализирана
стратегия за е-

2 броя

2 броя

Е - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Актуализиране и
провеждане на стратегия за

Министерство но здравеопазването

Актуализиране и провеждане
на стратегия за е-

Септември

8
Цели но администрацията за 2016 г.

1
е-здравеопазване и пътна
карта към нея.

2. „Доизграждане на
Националната здравна
информационна система"
Част 1.

3. Изпълнение на
дейностите по проект
„Доизграждане на
националната здравна
информационна систем а”
Част 1 (2016г.)

2
предметната област.
Определяне на
основни участници и
медицински модули
за НЗИС.

3
(секторна
стратегия
електронно
здравеопазва
не)

4
здравеопазване и пътна карта
към нея.

Стартиране на
изграждането на
НЗИС.

Стратегия за
електронно
управление
(секторна
стратегия
електронно
здравеопазва
не)

Приключване на
документацията по всички
обобщени позиции. Изготвяне
на шаблони.

Национална здравна
информационна
система.

Стратегия за
електронно
управление
(секторна
стратегия
електронно
здравеопазва
не)

Управление на разработката на
здравната информационна
система. Проследяване на
качеството на проекта и
развитието му. Провеждане на
тестове при реализирани
модули и функционалности.

5

Май

Декември

6
здравеопазване и пътна
карта към нея.

Завършена тръжна
документация по проект
„Доизграждане на
Националната здравна
информационна
система" Част 1.

Стартирани дейности по
проект „Доизграждане
на националната
здравна
информационна
система" Част 1

7
В процес на
актуализация

11 броя документи за
всяка обобщена
позиция.
Завършена на 80%.

Не е стартиран
проекта.

Актуализирани
стратегия за
електронно
здравеопазване и
пътна карта

11 броя документи за
всяка обобщена
позиция.
Завършена тръжна
документация по
проект „Доизграждане
на Националната
здравна
информационна
система".

Управление на 11-те
дейности по проекта.

1 брой

4. Участие на ДИКПЗ в
международни проекти.

Трансграничен обмен
на здравни данни.

Директива
2011/24/ЕС
за правата на
пациентите
при
трансграничн
о здравно
обслужване.

5. Организиране и
провеждане на курсове по
е-здравеопазване.

Повишаване на
квалификацията на
държавните
служители.

Стратегия за
електронно
управление
(секторна

Участие в проекта JAseHN

Декември

Организационна рамка
на национални
контактни Центрове за
е-здравеопазване.
Ръководство за
прилагане на
национални контактни
центрове за ездравеопазване.

Провеждане на обучение на
държавните служители по
проектиране на софтуерни
системи - бизнес проектиране,

Септември

Проведен курс по
„Проектиране на
софтуерни системи"

1 брой
Активно участие в
проекта JAseHN.
Участие в
конференции по
проекта и
разработвана на
документи свързани с
него.

Не е стартиран курс за
обучение

Активно участие в
проекта JAseHN.
Участие в
конференции по
проекта. Изготвяне на
документация за
участие в
международни
проекти за
трансграничен обмен
на данни.
1 брой

9
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Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

3
стратегия
електронно
здравеопазва
не)

6. Провеждане на обучение
и повишаване на
компетентността на кадрите
на д-я „ИКПЗ"

Повишаване на
квалификацията на
служителите от д-я
„ИКПЗ" с цел
осигуряване на
информационна
сигурност в M3.

Стратегия за
обучение на
служителите
в
администрац
и ята

4

5

6

7

анализ и дизайн, управление
на проекти.

Провеждане на обучението в
областта на информационната
сигурност.

Проведен курс за
повишаване на
квалификацията

Декември
2016

Проведен курс за
повишаване на
квалификацията на д-я
„ИКПЗ" в областта на
информационната
сигурност.

1 брой

1 брой

В процес на
подготовка за
обучение.

Проведен курс

2 броя нормативни
акта в процес на
разработка

Разработване на
промени в S броя
нормативни акта

30 броя заявки разпределения,
изготвени за м. януари
и февруари 2016г.

Изготвяне на 145 броя
заявки разпределения на
лекарствени продукти
и медицински
изделия.

5 броя
фармакотерапевтични

Утвърждаване на 10
броя

ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА
1. Ориентиране на
лекарствената политика
към цели -качество,
безопасност и ефикасност
на лекарствените продукти.

Повишаване на
ефективността на
лекарственото
лечение с цел
подобряване
качеството на живот
на пациентите и
намаляване на
разходите за лечение.

2. Достатъчна наличност и
достъпност на основни
лекарствени продукти.

Повишаване на
ефективността на
лекарственото
лечение с цел
подобряване
качеството на живот
на пациентите и
намаляване на
разходите за лечение.

3. Предписване и
използване на доказани в
терапевтичната практика и

Повишаване на
ефективността на
лекарственото

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на
Р България за
периода
2014 -2018г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на
Р България за
периода
2014 -2018г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020
Програма на
правителство
то за

Разработване на нормативни
промени в Закона за
лекарствените продукти в
хуманната медицина и
подзаконовите нормативни
актове, ориентирани към
резултати за осигуряване на
качествени и достъпни
лекарствени продукти,
ефективно и рационално
използване на публичните
средства и гарантиране на
финансова устойчивост.

Осигуряване на лекарствени
продукти и медицински изделия
по реда на Наредба № 34/2005г.

Въвеждане на
фармакотерапевтични
ръководства, включващи

Декември

Декември

Декември

Осигурени качествени,
безопасни и ефикасни
лекарствени продукти,
достъпни за
нуждаещите се
пациенти.

Задоволени в пълен
обем нужди на
лечебните заведения,
крайни получатели по
реда на Наредба N9
34/2005г. с лекарствени
продукти и медицински
изделия.

Използвани доказани в
терапевтичната
практика и стойностно-

10
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Цели на администрацията за 2016 г.

2

3

стойностно-ефективни
лекарствени продукти.

1

лечение с цел
подобряване
качеството на живот
на пациентите и
намаляване на
разходите за лечение.

4. Намаляване на
злоупотребата с наркотични
вещества, използвани за
медицински цели;
ограничаване въвличането
на нови хора в
злоупотребата с наркотични
вещества; разширяване на
мрежата от програми за
лечение и психосоциална
рехабилитация.

Намаляване търсенето
на наркотични
вещества.
Предотвратяване
възникването на
заболявания.
свързани с употребата
на наркотични
вещества.

стабилно
развитие на
Р България за
периода
2014 -2018г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020
Национална
стратегия за
борба с
наркотиците
(2014-2018г.)

Бюджетна
прогноза за
периода
2015-2017г. Програма 4
„Намаляване
търсенето на
наркотични
вещества"

Министерство но здравеопазването

4

5

критерии за оценка на
ефикасността на прилаганата
терапия, както и препоръки за
алгоритми за лечение с
лекарствени продукти,
заплащани с публични средства,
което ще доведе до засилен
контрол и оценка на прилаганата
терапияДекември
Изпълнение на стратегическите
задачи от Плана за действие на
Националната стратегия за
борба с наркотиците 2014-2018
г., ангажимент на M3 - отдел
"НВС"

Осъществяване на контрол по
спазване изискванията на
регулаторните режими,
въведени от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и
пре курсорите.

Декември

7

6
ефективни лекарствени
продукти.

ръководства,
утвърдени от НСЦРЛП.

фармакотерапевтични
ръководства.

Проведен семинар с
инспекторите по
наркотични вещества от
28 РЗИ.
Финансирано
разработване на
превантивни програми
на Превантивните
информационни
центрове към
Общинските съвети по
наркотични вещества.
Организирана и
проведена десета
национална
конференция по
проблемите на
превенцията на
употребата и
злоупотребата с
наркотични вещества.

1

1

53

27

1

1

18

30

1389

1300

3

10

Извършени периодични
проверки на дейности с
наркотични вещества за
медицински цели.
Издадени лицензни,
разрешения и
разрешителни по реда
ЗКНВП.
Осъществено
координиране и
методическо
ръководство на
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Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

3

4

Изпълнение на
международните договори, по
които България е страна изготвяне и изпращане до
Международния съвет за
контрол на наркотиците на
отчети и доклади.

Организиране дейността на
Националния съвет по
наркотични вещества

Разработване и
усъвършенстване на
нормативната база в областта
на наркотиците

Министерство на здравеопазването

5

7

6
дейността на
инспекторите от РЗИ.
Изготвени тримесечни
статистически отчети за
внос и износ на
наркотични вещества.
Изготвени годишни
статистически отчети за
наличните,
преработените,
продадените и
съхраняваните
наркотични вещества.
Изготвени годишни
планови оценки за
количествата
наркотични вещества,
необходими за
следващата календарна
година.

8

8

2

2

5

2

Организирани и
проведени заседания на
НСНВ и координирано
изпълнение на взетите
решения.
Координирана дейност
на Общинските съвети
по наркотичните
вещества и превантивни
информационни
центрове.

3

4

3

5

Изготвен и приет от НС
проект на ЗИД на Закона
за контрол върху
наркотичните вещества
и прекурсорите.
Изготвени проекти за
изменение и
допълнение на
подзаконови
нормативни актове.

1

1

2

6
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1

2

3

1. Кандидатстване по схеми
за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна
програма „Регионално
развитие" 2014-2020 и
„Развитие на човешките
ресурси".

Подобряване на
здравето,
безопасността и
благосъстоянието на
населението до
средните нива на ЕС.
Осигуряване на
капацитета на
човешките ресурси за
посрещане на
нарастващите здравни
потребности.
Участие в процеса на
вземане на решения
на Европейския
съюз в областта на
здравеопазването.

Концепция за
развитие на
спешната
медицинска
помощ и
Национална
здравна
стратегия
2014-2020

Изготвяне на проектни
предложения и подготовка на
необходимите приложения,
подписване на договори за
БФП.

Април Ноември

Стартирано изпълнение
на проекти по
Оперативна програма
„Регионално развитие"
2014-2020 г. и ОП
„Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г.

Одобрение на голям
инвестиционен проект
по Оперативна
програма „Регионално
развитие" 2014-2020 и
одобрение на два
проекта по ОП
„Развитие на
човешките ресурси"
2014-2020 г.

Подписване на
договори за БФП.

Годиш на
програма за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
Европейския
съюз.
План за
действие за
2016 г. с
мерките,
произтичащи
от членството
на Република
България в
ЕС.

Участие в срещите на работните
органи на институциите на ЕС.

Януари Декември

Защита на националния
интерес и на
българската позиция по
приоритетни досиета и
теми в областта на
здравеопазването.

Прогнозен брой
участия в EPSCO х 4.
Прогнозен брой
позиции на България
за EPSCO х 4.

Прогнозен брой
участия в EPSCO х 4.
Прогнозен брой
позиции на България
за EPSCO х 4.

Януари Декември

Приети закони,
подзаконови
нормативни и
административни
актове.
Одобрени от СЕВ
проекти на позиции на
България за Съвет
ЕПСКО.
Одобрени от СЕВ
проекти на доклади за
резултати от участие в
Съвет ЕПСКО.

Доклад на МС, в който
е посочен в %
отношение броят на
изпълнените мерки от
целия План за
действие.
- Мерки от
компетентността на РГ
22
„Здравеопазване"
(мерки 208-212);
- Мерки от
компетентност на M3
и други ведомства: РГ
1 „Свободно
движение на стоки"
(мерки 5, 6, 23, 24, 25);
РГ 13 „Социална
политика и заетост"
(мярка 151);

Мерки от Плана за
действие за 2016 г. от
компетентност на РГ
22
„Здравеопазване"
(мерки 208-212);
- Мерки от
компетентност на M3
и други ведомства: РГ
1 „Свободно
движение на стоки"
(мерки 5, 6, 23, 24, 25);
РГ 13 „Социална
политика и заетост"
(мярка 151);
РГ 16 „Образование,
взаимно признаване
на професионални
квалификации,
младеж, наука и

2. Постигане на
приоритетите на
ротационните
председателства на Съвета
на ЕС в областта на
здравеопазването
(Председателство на
Кралство Нидерландия и
Словакия на Съвета на ЕС).
3. Участие в работата на
Съвета по европейските
въпроси (СЕВ) към
М инистерския съвет.

Изпълнение
на ангажиментите на
Република България,
произтичащи от
членството в ЕС в
сектор
здравеопазване.

Министерство на здравеопазването

4
5
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Участие в неформални и
редовни заседания на Съвета
по заетост, социална политика,
здравеопазване и
потребителски въпроси, част
„Здравеопазване" (ЕПСКО).
Изпълнение на мерките,
заложени в Плана за действие
за 2016 г., с отговорна
институция M3.

7

б
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1

4. Обмен на информация с
държавите-членки на ЕС и
други държави, с цел
интензифициране на
сътрудничеството и поефективно използване на
техния опит при
провеждане на реформи в
българското
здравеопазване.

2

Изпълнение на
международните
ангажименти в
областта на
здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

3

Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

4

Изпълнение на ангажиментите,
произтичащи от членството в
Световната
здравна организация,
Здравната мрежа на
Югоизточна Европа,
Международни конференции,
семинари,
ангажименти, свързани с
изпълнение на двустранните
международни споразумения в
областта
на здравеопазването.

5

Януари Декември

7

б

Обменен опит и добри
практики по отношение
на здравната политика.

РГ 16 „Образование,
взаимно признаване
на професионални
квалификации,
младеж, наука и
изследвания" (мерки
183, 186);
РГ 20 „Околна среда"
(мерки
203-206).

изследвания" (мерки
183, 186);
РГ 20 „Околна среда"
(мерки
203-206).

Прогнозен брой на
представени за
одобрение от СЕВ
проекти на позиции на
България за Съвет
EPSCO х 4. Прогнозен
брой на одобрени от
СЕВ проекти на
доклади за резултати
от участие в Съвет
EPSCO х 4.
Подготовка и
организиране
участието на
делегации от M3 в
международни
форуми, вкл. форуми в
ЕС или Швейцария
(планирани х 8).

Одобрени от СЕВ
проекти на позиции на
България за Съвет
EPSCO х 4. Одобрени
от СЕВ проекти на
доклади за резултати
от участие в Съвет
EPSCO х 4.

Провеждане на
процедури по
междуведомствено
съгласуване за
подписване на
договорни документи
и утвърждаване на
българските позиции
и състав на
делегациите за
участие в
международни
форуми (планирано х

Провеждане на
процедури по
междуведомствено
съгласуване за
подписване на
договорни документи
и утвърждаване на
българските позиции
и състав на
делегациите за
участие в
международни
форуми (планирано х

Подготовка и
организиране
участието на
делегации от M3 в
международни
форуми, вкл. форуми в
ЕС или Швейцария
(планирани х 8).
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1

5. Участие в Подготовката
на Българското
председателство на Съвета
на ЕС, по смисъла на
Решение на Европейския
съвет(2009/881/ЕС) от
1 декември 2009 година
относно председателството
на Съвета.

2

Планиране на
подготовката на
М инистерството на
здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

3

План за
подготовка
на
Българското
председателс
твото на
Съвета на
Европейския
съюз през
2018 г.
Планът е
изготвен в
изпълнение
на чл. 6г, ал.
2, т. 1 от
Постановлен
ие № 85 на
М инистерски
я съвет от
17.04.2007 г.
за
координация
по въпросите
на
Европейския
съюз.

4

Участие в обучения.
Подготовка на отговори до
администрацията на МС и
други ведомства във връзка с
писма и запитвания относно
подготовката на Българското
председателство на Съвета на
ЕС и/или екипа на M3.

5

Януари Декември

7

6

Поетапно планирана
подготовка на M3 за
Българското
председателство.

1 - подписване на
Двугодишно
споразумение за
сътрудничество със
СЗО 2016-2017
година).

1 - подписване на
Двугодишно
споразумение за
сътрудничество със
СЗО 2016-2017
година).

Планирано
изработване на
проекти на договорни
документи или
работни програми (х
1-Двугодишно
споразумение за
сътрудничество със
СЗО 2016-2017
година).
Брой участия в
обучения (зависи от
предложените от ИПА
и ДИ на МВнР
обучения).

Планирано
изработване на
проекти на договорни
документи или
работни програми (х
1-Двугодишно
споразумение за
сътрудничество със
СЗО 2016-2017
година).
Брой участия в
обучения.

Брой отговори на
писма и/или
запитвания от
администрацията на
МС и други ведомства
(х 1 - Подготовка на
първи вариант на
работен календар на
Българското
председателство на
Съвета на ЕС).

Брой отговори на
писма и/или
запитвания от
администрацията на
МС и други ведомства
(х 1 - Подготовка на
първи вариант на
работен календар на
Българското
председателство на
Съвета на ЕС).
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1
6. Децентрализиране на
дейностите по превенцията
и контрола на СПИН и
туберкулозата в страната.

2
Гарантиране на равен
достъп до превенция,
диагностика, лечение
и здравни грижи в
областта на ХИВ/СПИН
и туберкулоза.

Министерство но здравеопазването

3
Проект на
Национална
програма за
превенция и
контрол на
ХИВ и
сексуално
предавани
инфекции
(СПИ) 20162020;
Проект
Национална
програма за
превенция и
контрол на
туберкулозат
ав
Република
България
2016-2020 г.

4
6.1. Изготвяне на проект на
бюджет на проекта
Националната програма за
превенция и контрол на ХИВ и
сексуално предавани инфекции
(СПИ) за 2017 г. и тригодишна
бюджетна за периода 20172019.

5
Април-Юни

6
Задържано ниско
разпространение на ХИВ
под 1 % сред общото
население.

6.2. Изготвяне на проект на
бюджет на проекта на
Националната програма за
превенция и контрол на
туберкулозата в Р България за
2017 г. и тригодишна бюджетна
прогноза за периода 20172019г.

Април-Ю ни

6.3. Изготвяне на разчети за
планиране и разпределение на
необходимите за страната
диагностикуми и консумативи
за диагностика на СПИН,
хепатит В, хепатит С и
сексуално предавани инфекции
през 2016 г. за нуждите на
лабораториите е страната за
изпълнение на Националната
програма за превенция и
контрол на ХИВ и сексуално
предавани инфекции (СПИ).

Януари Декември

6.4. Изготвяне на разчети за
планиране и разпределение за
закупуване на лекарства за
лечение на пациенти с
мултирезистентна и
екстензивнорезистентна
туберкулоза по Наредба 10.

Януари Декември

6.5. Събиране, обобщаване и
анализ на данни от системите
за епидемиологичен надзор и

Януари Декември

7
Разпространение на
ХИВ под 1% сред
общото население.

Разпространение на
ХИВ под 1% сред
общото население.

Намалена
заболеваемост от
туберкулоза.

Заболеваемост от
туберкулоза 23,2 на
100,000 население за
регистрираните нови
болни с туберкулоза
през 2014 г.

Заболеваемост от
туберкулоза 26,1 на
100,000 население за регистрираните
Н 08И болни И
рецидиви (променя се
начина на отчитане).

Подобрен изход от
лечението на
пациентите с
туберкулоза.

Относителен дял на
успешно лекуваните
новооткрити случаи с
белодробна
туберкулоза с
положително
микроскопско и/или
културелно
изследване - 81% ((799
/ 991) за пациентите,
регистрирани през
2013 г.

Относителен дял на
успешно лекуваните
новооткрити случаи с
белодробна
туберкулоза с
положително
микроскопско и/или
културелно
изследване - над 85 %.
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1

2

3

4

5

6

7

мониторинг на пациентите със
СПИН и туберкулоза.
6.6. Изготвяне на техническа
спецификация за
необходимите количества
диагностикуми и консумативи
през 2017 година за нуждите
на страната в изпълнение на
проекта на Националната
програма за превенция и
контрол на ХИВ и СПИ и
проекта на Национална
програма по туберкулоза, вкл.
за микроскопска диагностика,
културелно изследване и тест
за лекарствена чувствителност
към 1-ви и 2-ри ред
противотуберкулозни
лекарства.
6.7. Изготвяне на предложения
за промени в Методиката за
субсидиране на лечебните
заведения през 2016 г. по
отношение на лечението на
туберкулозата.

7. Подобряване на
превенцията, качеството на
диагностиката,
откриваемостта на случаи и

Гарантиране на равен
достъп до превенция,
диагностика, лечение
и здравни грижи в

Министерство но здравеопазването

Проект на
Национална
програма за
превенция и

6.8. Изготвяне на разчети за
планиране и разпределение за
закупуване на лекарства за
лечение на пациенти с
мултирезистентна и
екстензивнорезистентна
туберкулоза; както и
Стрептомицин по Наредба 10
от 2011 г. за условията и реда
за лечение с неразрешени за
употреба в Р България
лекарствени продукти.
7.1. Осъществяване на
координация и контрол на
лечебните заведения за
диагностика и лечение на

Октомври Декември

Март Декември

Януари Декември

ЯнуариДекември

Подобрено качество на
диагностиката на
туберкулозата и
откриваемостта на

Брой лаборатории в
страната, за които се
осигуряват
диагностикуми и

Брой лаборатории в
страната, за които се
осигуряват
диагностикуми и
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1
лечението на пациенти с
мултирезистентна
туберкулоза.

2

3

4

областта на ХИВ/СПИН
и туберкулоза.

контрол на
туберкулозат
ав
Република
България за
периода
2016-2020 г.

туберкулозата, които отговарят
за контрола на туберкулозата
на регионално ниво,
включително проследяване на
пациентите с мултирезистентна
туберкулоза, както и
провеждане на
химиопрофилактика на
контактните лица.
7.2. Участие в редовни месечни
заседания на Експертната
комисия за назначаване и
мониториране на лечението на
пациентите с МДР-ТБ към
СБА/1ББ Габрово ЕООД
включително чрез посещения
на място.

8. Задълбочаване на
сътрудничеството с
неправителствените
организации за
интегрирането им за
предоставяне на услуги в

Гарантиране на равен
достъп до превенция,
диагностика, лечение
и здравни грижи в
областта на ХИВ/СПИН
и туберкулоза.

Министерство на здравеопазването

Проект на
Национална
програма за
превенция и
контрол на
туберкулозат
ав

С оглед изпълнение на
дейности по превенцията на
ХИВ и туберкулоза сред
уязвимите групи от
неправителствени
организации:

5

7

6
случаи с
мултирезистентна
туберкулоза и
своевременно
започнато лечение.

Януари
Декември

Увеличено покритие на
групите в най-висок
риск с услуги за
превенция на ХИВ и
доброволно
консултиране и
изследване за ХИВ.

консумативи в
рамките на
Националната
програма по
туберкулоза - 34, в
това число
Национална
референтна
лаборатория по
туберкулоза.
Функциониране на
сектор за лечение на
пациентите с
мултирезистентна
туберкулоза.
Проследяване и
мониторинг на 2
пациента от първа
кохорта, започнали
лечение през 2009 г. и
5 пациента от трета
кохорта, започнали
лечение през 2012 г. 2013 г. и 60 пациенти
от четвърта кохорта,
започнали лечение
през 2014 г. и 2015 г. с
лекарствени
препарати от втора
линия, закупени със
средства от Глобалния
фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и
малария, които се
доставят чрез
Комитета «Зелена
светлина» към СЗО.
Функциониращи 9
нископрагови центъра
за лица, инжекционно
употребяващи
наркотици.

консумативи в
рамките на
Националната
програма по
туберкулоза - 34 в
това число
Национална
референтна
лаборатория по
туберкулоза.
Функциониране на
сектор за лечение на
пациентите с
мултирезистентна
туберкулоза.
Проследяване и
мониторинг на 2
пациента от първа
кохорта, започнали
лечение през 2009 г. и
5 пациента от трета
кохорта, започнали
лечение през 2012 г. 2013 г. и 60 пациенти
от четвърта кохорта,
започнали лечение
през 2014 г. и 2015 г. с
лекарствени
препарати от втора
линия, закупени със
средства от Глобалния
фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и
малария, които се
доставят чрез
Комитета «Зелена
светлина» към СЗО.
Функциониращи 9
нископрагови центъра
за лица, инжекционно
употребяващи
наркотици.
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Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

здравния и социалния
сектор.

3
Република
България за
периода
2016-2020 г.
Проект на
Национална
програма за
превенция и
контрол на
ХИВ и СПИН
2016-2020 г.

9. Подобряване на
общ ественото здраве и
намаляване на здравните
неравенства с фокус върху
следните области:
- Репродуктивно здраве;

Увеличаване на
ефекта от
финансирането в
области, които
отговарят в
максимална степен на

Министерство на здравеопазването

Национална
програма за
развитие:
България
2020/Тригод
ишен план за

4

5

8.1. Изпълнение на
Споразумения с Глобалния
фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария за
продължаване на
финансирането на Програма
„Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН" до октомври 2016 г.
и изпълнение на
ратификацията на Програма
„Подобряване на устойчивостта
на Националната програма по
туберкулоза" за периода
октомври 2015 - октомври
2018г.

Януари Декември

8.2. Координиране на
отговорните структури за
изпълнение на Националните
програми за превенция и
контрол на ХИВ/СПИН и
туберкулоза:
- 30 регионални лечебни
заведения, които да отговарят
за превенция, диагностика,
лечение и контрол на
туберкулозата;
- 5 функциониращи сектори за
лечение на ХИВ/СПИН;
- 28 Регионални здравни
инспекции;
- Национални центрове;
-1 3 звена за второ поколение
за епидемиологичен надзор на
ХИВ;
-1 4 Кабинета за анонимно и
безплатно консултиране и
изследване за СПИН.
Изпълнение Програма БГ 07
„Инициативи за обществено
здраве", осъществявана с
финансовата подкрепа на
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо

Януари Декември

Януари Декември

6

Ранно открита
туберкулоза сред
групите е най-висок
риск.

Подобрено управление
в областта на
здравеопазването чрез
изпълнение на два
предварително
дефинирани проекта -

7
Функциониращи 8
здравно-социални
центъра, базирани в
ромска общност.

Функциониращи 8
здравно-социални
центъра, базирани в
ромска общност.

17 функциониращи
мобилни медицински
кабинети, закупени
със средства от
Глобалния фонд за
борба срещу СПИН,
туберкулоза и
малария.

17 функциониращи
мобилни медицински
кабинети, закупени
със средства от
Глобалния фонд за
борба срещу СПИН,
туберкулоза и
малария.

Регулярно изпълнение
на специфични
дейности за
превенция и контрол
на туберкулозата сред
уязвимите групи в 20
области в страната.

Регулярно изпълнение
на специфични
дейности за
превенция и контрол
на туберкулозата сред
уязвимите групи в 20
области в страната.

Подобряване на
управлението в
областта на
здравеопазването:

Подобряване на
управлението в
областта на
здравеопазването:
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Цели на администрацията за 2016 г.

1
- Детско здравеопазване;
- Психично здраве;
- Подобряване на
управлението в
здравеопазването;
- Специфични здравни
предизвикателства за
ромите.

2
националните
приоритети в сектора
на здравеопазването,
произтичащи от
международни,
европейски и
национални договори
и законодателството в
България.

3
действие в
периода
2014-2016 г.
Националнат
а здравна
стратегия
2014-2020

4
пространство и Норвежкия
финансов механизъм 20092014.

5

6
ПДП 1 „Подобряване на
контрола и
информационните
системи за превенция
на риска в
здравеопазването"и
ПДП 2 „Подобряване
надзора на ваксинопредотвратимите
заболявания:
разработване на модел
на уеб-базиран
имунизационен
регистър" и 10 проекта
по Мярка 1
„Подобряване на
услугите за психично
здраве".

Подобрен достъп и
качество на здравните
услуги, включително
репродуктивно здраве и
профилактика чрез
изпълнение на един
предварително
дефиниран про ект ПДП 4 „Подобрено
качество на
пренаталната
диагностика и
неонаталните грижи" и
15 проекта по Мярка 2,
Мярка 5 и Мярка 6.

Подобрени психичноздравни услуги.

Анализирани
специфични

Министерство на здравеопазването

7
- изпълнявани два
предварително
дефинирани проекта и
10 проекта по Мярка 1
„Подобряване на
услугите за психично
здраве"

- реализирани
дейности по два
предварително
дефинирани проекта и
10 проекта по Мярка 1
„Подобряване на
услугите за психично
здраве"

Подобряване на
достъпа и качеството
на здравните услуги,
включително
репродуктивно здраве
и профилактика:

Подобряване на
достъпа и качеството
на здравните услуги,
включително
репродуктивно здраве
и профилактика:

- изпълнявани един
предварително
дефиниран проект и
15 проекта по Мярка
2, Мярка 5 и Мярка 6,
както следва:

- реализирани
дейности по един
предварително
дефиниран проект и
15 проекта по Мярка 2
, Мярка 5 и Мярка 6,
както следва:

По Мярка 2
„Подобрен достъп до
качествени услуги за
сексуално и
репродуктивно здраве
на юноши на възраст
от 10 до 19 години с
акцент върху
уязвимите групи, найвече роми и хора,
живеещи в
отдалечени райони" 3 проекта;
По Мярка 5
„Подобряване на
достъпа до и
качеството на грижите
за деца с психични,
генетични и
онкохематологични
заболявания (с акцент
върху деца, страдащи

По Мярка 2
„Подобрен достъп до
качествени услуги за
сексуално и
репродуктивно здраве
на юноши на възраст
от 10 до 19 години с
акцент върху
уязвимите групи, найвече роми и хора,
живеещи в
отдалечени райони" 3 проекта;
По Мярка 5
„Подобряване на
достъпа до и
качеството на грижите
за деца с психични,
генетични и
онкохематологични
заболявания(с акцент

20
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1

2

3

4

5

6
предизвикателства за
здравето на ромите.

7
от церебрална
парализа, сърдечно
съдови заболявания,
аутизъм и младежи,
страдащи от
хранителни
разстройства) и
соматични
увреждания,
причинени от
инфекциозни
заболявания (като
полиомиелит,
бактериален
менингит, морбили,
туберкулоза,
ХИВ/СПИН и т .н .) " - 9
проекта.
По Мярка 6
„Предоставяне на
здравни услуги по
домовете на
бременни жени и
деца до 3 години за
групи в риск с акцент
върху ромите" - 3
проекта.
Подобрени психичноздравните услуги чрез
изпълняване на един
предварително
дефиниран проект
ПДП 3 „Подобрени
психично-здравни
услуги".

Специфични
предизвикателства за
здравето на ромите:

върху деца, страдащи
от церебрална
парализа, сърдечно
съдови заболявания,
аутизъм и младежи,
страдащи от
хранителни
разстройства) и
соматични
увреждания,
причинени от
инфекциозни
заболявания (като
полиомиелит,
бактериален
менингит, морбили,
туберкулоза,
ХИВ/СПИН и т.н.)" — 9
проекта.
По Мярка 6
„Предоставяне на
здравни услуги по
домовете на
бременни жени и
деца до 3 години за
групи в риск с акцент
върху ромите" - 3
проекта.

Подобрени психичноздравните услуги чрез
изпълняване на един
предварително
дефиниран проект
ПДП 3 „Подобрени
психично-здравни
услуги".

Специфични
предизвикателства за
здравето на ромите:
21
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Цели на администрацията за 2016 г.

1

10. Изпълнение на
дейности, заложени в
Годишния работен план за
2016 г. на Третата
многогодишна програма за
здраве на ЕС.

11. Подобряване на
трансграничното
сътрудничество.

2

Сътрудничество
между държавитечленки за
подобряване на
политиките в областта
на здравето и
въздействието от тях.

Укрепване на
устойчивото развитие
в трансграничната
зона.

3

Трета
многогодишн
а програма
за действие
на
Европейския
съюз в
областта на
здравето за
периода
2014-2020 г.
Програми за
трансгранично
сътрудничест
во 2014-2020

4

Участие в работните срещи,
организирани от
Изпълнителната агенция за
потребителите,
здравеопазването, селското
стопанство и храните (CHAFEA).

5

- Обучаващи се 100
студенти от ромски
произход по
медицински
специалности с
финансова подкрепа
по Малка грантова
схема.

- Обучени 100
студенти от ромски
произход по
медицински
специалности с
финансова подкрепа
по Малка грантова
схема.
Засилено
сътрудничество с
държавите-членки;
активно съдействие за
популяризиране на
възможностите по
програмата сред
максимално широк
кръг заинтересовани
страни на национално
ниво.
Писма за подкрепа и
методическо
ръководство при
кандидатстване с
проектни
предложения и
участия в проекти на
лечебни заведения и
др. заинтересовани
структури.

Януари Декември

Разширено
сътрудничество по
отношение на здравната
политика.

Участия в заседания
на Националните
фокусни точки и
Програмния комитет
по обществено здраве
по Третата
многогодишна
програма за действие
на ЕС в областта на
здравето (2014-2020г.)

Януари Декември

Популяризирани
възможности по
програмите сред широк
кръг заинтересовани
страни и потенциални
бенефициенти от сектор
здравеопазване.

Оказване на подкрепа
на структури на
национално ниво потенциални
бенефициенти по
програмите за
трансгранично
сътрудничество.

Изпълнение на мерки,
заложени в Годишния работен
план за 2016 г.
Участия в заседанията на
Комитетите за наблюдение на
програмите.
Изпълнение на дейности в
областта на здравеопазването
по линия на програмите за
трансгранично сътрудничество
2014-2020.

7

6

ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

1. Независимо и обективно
оценяване на състоянието
на одитираните системи за
финансово управление и
контрол.

2. Оценяване процесите за
идентифициране, оценяване
и управление на риска,

Укрепване на
вътрешния контрол на
М инистерство на
здравеопазването
чрез предоставяне на
обективна оценка и
препоръки за
подобряване на
ефективността му.
Подобряване на
разбирането за
вътрешен контрол и

Министерство но здравеопазването

Стратегичес
ки план за
дейността на
дирекцията
за периода
2016-2018г.
Годишен
план за
дейността на
дирекцията
2016г.
Стратегичес
ки план за
дейността на

Извършване на вътрешни
одити.

Януари Декември

Укрепен вътрешен
контрол.

29 одитни доклади.

Извършване на проверки за
състоянието на СФУК.

Април

Спазени изисквания на
Закона за финансовото
управление и контрол в

Изготвяне на
становище по
състоянието на

Одитни доклади.

Изготвяне на
становище по
състоянието на
22
Цели на администрацията за 2016 г.

1
въведени от министъра и
ръководителите на
второстепенните
разпоредители с бюджетни
средства.

3. Постигане на по-добро
управление на търговски
дружества с над 50%
държавно участие в
капитала.

2

3

4

прилагане
изискванията на
Закона за
финансовото
управление и контрол
в публичния сектор.

дирекцията
за периода
2016-2018г.
Годишен
план за
дейността на
дирекцията
2016г.

Изготвяне на годишен доклад за
управлението на риска във
второстепенните разпоредители
с бюджет и изготвяне на
становище към Годишния
доклад за състоянието на СФУК в
M3 за 2015г.

Рационализиране на
управлението на /13,
търговски дружества с
над 50% държавно
участие в капитала.

Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

3.1 Подготовка на актове за
упражняване правата на
държавата в капитала на
търговските дружества.

3.2 Контрол по изпълнението
на договорите за възлагане на
управлението, вкл.
предложения за налагане на
санкции за неизпълнение.

4. Оптимизиране на броя на
лечебните заведения.

5. Ефективно управление на
неоперативни активи,
собственост на /13.

Рационализиране на
управлението,
ефективно управление
на /13, търговски
дружества с над 50%
държавно участие в
капитала.

Технологично
развитие и иновации в
системата на
здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на Р
България за
периода
2014 - 2018 г.

Завършване на нормативно
установени процедури по
преструктуриране на лечебни
заведения.

Анализ на документите по
подадените предложения,
изготвяне на доклади и
становища.

5

6
публичния сектор, както
и законосъобразността
на извършваните
разходи.

Януари Декември

Януари Декември

Декември

Декември

Издадени актове за
упражняване правата на
държавата в
Търговските дружества с
над 50 % държавно
участие при спазване на
указаните срокове.
Приети нормативни
изменения,
регламентиращи
дейността.
Подобрено управление
на /13 с държавно
участие в сравнение с
2015 г. Стриктно
спазени задължения по
договора за възлагане
на управлението.
Намален брой на
лечебни заведения след
успешно приключени
процедури по
преобразуване.
Анализирани документи
по подадените от
лечебните заведения,
целесъобразни
предложения за
оптимално управление
на неоперативните
активи. Финализирани
успешно процедури по
разпореждания.

7
системите за
финансово
управление и контрол
в системата на M3
и доклад за
управлението на
риска в структурите на
M3.
Брой издадени актове
за 2015 г. - 491.
Подготвени проекти
на изменения в
нормативната база,
регламентираща
дейността и вътрешно
нормативната уредба.

За 2015 г. са наложени
четири санкции за
неизпълнение на
договори за възлагане
на управлението.

Вливане на
„СБА/1ДОХЗ" ЕООД в
УМБА/1 „Царица
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД.

През 2015 г. са
извършени три
разпореждания.
Изготвен и одобрен
проект на
Стратегическа визия
за оптимално
управление на
имотите - собственост
на ТД с държавно
участие в капитала, в

системите за
финансово
управление и контрол
в системата на M3
и доклад за
управлението на
риска в структурите на
M3.
Брой издадени актове;
Приети изменения в
нормативната база,
регламентираща
дейността и
утвърдени изменения
във вътрешно
нормативната уредба.

Намаляване на броя
на наложените
санкции.

Увеличен брой
успешно приключени
процедури.

Брой извършени
разпореждания
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6
които правата на
държавата се
упражняват от
министъра на
здравеопазването.

6. Ефективен контрол по
реализирането на
инвестиционната политика
за дълготрайни материални
активи, строителство и
ремонти в търговските
дружества с над 50%
държавно участие.

7. Повишаване на
ефективността и
прозрачността при
управлението на
държавното участие в
търговските дружества
чрез:
Наблюдение и анализ на
размера за задълженията;
периодичен мониторинг
относно спазване правилата
за избор на финансова
институция;
наблюдение и контрол на
финансовите резултати и
финансовата дисциплина.

Технологично
развитие и иновации в
системата на
здравеопазването.

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на Р
България за
периода
2014 - 2018 г.
Национална
здравна
стратегия
2014 - 2020

Рационализиране на
управлението,
финансовия и
качествен контрол в
здравеопазването.

Национална
здравна
стратегия
2 0 1 4 -2 0 2 0

Организиране на
комуникационни и

Национална
стратегия за
превенция и

Изготвяне на поименен списък
на капиталови разходи.
Контрол по изпълнение на
сключените договори за
субсидии.

Подготовка на текущи справки,
обобщаване и анализ на
предоставената информация,
представяне на обобщената
информация за размера на
задължения в Министерство на
финансите.
Събиране и обобщаване на
информация съгласно ПМС
№ 127/27.05.2013 г.
Събиране на информация о т /13
с държавно участие в капитала,
съгл. ПМС № 114 от
10.06.2010Г.

Декември

Декември

Събрана и обобщена
информация за степента
на усвояване на
целевите средства,
отпуснати за предходен
период.
Успешно финализирани
процедури и пуснати в
експлоатация обекти.

Завършени и пуснати
в експлоатация 14
броя обекти за СМР и
21 броя обекти за
доставка на
медицинска апаратура
и оборудване в 18 бр.
лечебни заведения търговски дружества.

Осъществен ефективен
контрол върху
задлъжнялостта на
дружествата.
Предложения за
действия по снижаване
на същите до пълното
им погасяване.
Стриктно съблюдавани
и спазвани разпоредби
за концентрация на
паричните средства и
правила за избор на
финансова институция.
Ефективна оценка под
формата на обобщени
тримесечни доклади и
годишен доклад за
финансовото състояние
на търговските
дружества с над 50 на
сто държавно участие в
капитала.

Обобщена и
представена в срок
информация за
размера на
просрочените
задължения.
Наложени санкции на
три дружества,
подготвени и
изпратени писма на 14
дружества с указания
за отстраняване на
допуснатите
нарушения. Изготвени
и представени 8 срок
доклади за
финансовото
състояние на
търговските
дружества.

Брой обекти, успешно
завършени и пуснати в
експлоатация.

Брой подготвени и
представени доклади
и анализи.
Брой наложени
санкции и дадени
указания на търговски
дружества.
Комплексна оценка на
финансовото
състояние.

ИНСПЕКТОРАТ
1. Усъвърш енстване на
механизмите за
повишаване

Министерство на здравеопазването

Създаване на информационни
материали (информационни

Постоянен

Повишен брой на
сигналите, съдържащи
достатъчно информация

До 80 % от подадените
сигнали.
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1
информираността на
гражданите относно
същ ността, сферите,
формите и моделите за
корупционно поведение в
сферата на
здравеопазването.

2. Засилване на
прозрачността в дейността
на администрацията.

3. Засилване на
административния контрол
за изпълнение на законите.

4. Анализ на подадените
декларации за имотно
състояние и декларациите
за конфликт на интереси.

5. Разработване на
инструментариум за
задължителна оценка на
почтеност на служителите в
съответствие със
спецификата на структурата.

2
антикорупционни
кампании.

Изграждане на
ефективна система от
антикорупционни
органи и звена.

Ефективно управление
и върховенство на
закона.

Анализ и проверка на
електронизирани и
разширени като
обхват декларации за
конфликт на интереси
и за имотно състояние
на държавните
служители в
централната и
териториални
администрации.
Действащ и системи за
проверка на
почтеността
(интегритета) на
служителите в тези
структури, както и
ефективни
методологии за

Министерство на здравеопазването

3

4

5

противодейс
твие на
корупцията в
Р България
2015 - 2020г.

листовки, плакати, публикации
на сайта на M3 и ВРБ).
М отивиране на гражданите да
съдействат за ограничаване на
корупцията.

Национална
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията в
Р България
2015 - 2020г.

Публикуване в интернет на
всички регистри.
Публикуване в интернет на
резултатите от извършените
проверки.

Постоянен

Стратегия за
развитие на
държавната
администра
ция 20142020г.

Извършване на контролни
действия за ограничаване на
средата за нерегламентирани и
корупционни прояви.
Повишаване на капацитета на
инспекторите за извършване на
контролни действия, основани
на риска.
Подобряване на резултатите от
извършените проверки.

Постоянен

6

7

за разкриване на
описаните случаи на
корупционно
поведение.

Намален корупционен
риск.

Публикуване
резултати от
проверки.

Изготвен доклад до
министъра.

Национална
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията в
Р България
2015 - 2020г.

Септември

Намален корупционен
риск.

Национална
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията в
Р България
2015 - 2020г.

Декември

М ониторинг относно
риска от корупция и
измами.

Липса на разработени
тестове.

Разработени тестове.
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оценка на риска от
корупционно
поведение, за
прилагането на които
ясна отговорност да
носят съответните
ръководители.
Национална
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията в
Р България
2015 - 2020г.

6. Определяне на
корупционен риск в
структури от системата на
здравеопазването

Извършване на оценки на
корупционен риск в 2
структури.

Декември

Дадени препоръки за
намаляване на
корупционния риск и
проследено изпълнение
на препоръките от
съответната структура.

Намален корупционен
риск.

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
1. Своевременно и
качествено обработване на
материалите и документите
съдържащ и класифицирана
информация.

Защита на
класифицираната
информация и
недопускане на
нерегламентиран
достъп до нея.

Закон за
защита на
класифицира
ната
информация
/ЗЗКИ/

2 . Своевременно

Защита на
класифицираната
информация и
недопускане на
нерегламентиран
достъп до нея.

ЗЗКИ и
Правилник за
прилагане на
ЗЗКИ.

Защита на
класифицираната
информация и
недопускане на
нерегламентиран
достъп до нея.

ЗЗКИ и
Правилник за
прилагане на
ЗЗКИ.

Интеграция на
информационните
процеси.
Разработване на
системи и услуги за
реализиране на

Стратегия за
развитие на
електронно
то
управление
2014 - 2020г.

проучване, издаване на
разрешения за достъп до
КИ и обучение на
служителите заложени в
списъка по чл. 37 от ЗЗКИ.
3. Извършване на годишна
проверка на регистратурата
за класифицирана
информация.

Приемане на документите и
материалите и предоставянето
им по предназначение.
Своевременно изпращане на
изходящата кореспонденция.
Акуратно водене на регистрите.
Поддържане на електронен
регистър.
Подготовка на документите и
изпращането им в ДАНС.
Първоначално и текущо
обучение на получилите
разрешения.
Водене на необходимите
регистри.
Цялостна проверка на
регистратурата.
Изготвяне на необходимите
протоколи.
Отразяване на протоколите в
регистрите.

Постоянен

Подобряване
деловодната дейност в
регистратурата за
класифицирана
информация.

М ного добро
състояние.

Постигане на отлично
състояние.

Постоянен

Постигане на 100%
обхват на служителите
от списъка.

Проучени и
преминали
първоначално
обучение 100% от
служителите.

Постигане на текущо
обучение на всички
служители.

Април

Цялостна проверка на
регистратурата от
назначената комисия.

Всички материали и
документи са в
наличност.

Проверка на
материалите и
документите и
извършване на
необходимия анализ.

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
1. Преминаване към
безхартиен
докум ентооборот за
документите.

Министерство но здравеопазването

1.1. Приключване на процеса
по надграждане на
Административната
информационна система (АИС)
с модул за работа с електронни
документи.

Март

Съкратени сроковете за
извършване на
административни
дейности.

АИС работеща само с
хартиени документи.

Функционираща
надградена АИС с
модул за работа с
електронни
документи.
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ефективен електронен
документооборот и
архив.
1.2. Поетапно преминаване към
електронни документи за
вътрешните документи.

2. Създаване на електронен
портал за подаване и
получаване на електронно
подписани документи от
физически и юридически
лица.

3. Повиш аване на
квалификацията и
специфичната
компетентност на
служителите в M3.

Интеграция на
информационните
процеси.
Разработване на
системи и услуги за
реализиране на
ефективен електронен
документооборот и
архив.

Стратегия за
развитие на
електронно
то
управление
2014 - 2020г.

Реализиране на
обучения за
повишаване на
експертния капацитет
на служителите в M3

Пътна карта
за
изпълнение
на
Стратегията
за развитие
на
държавната
администра
ция 2 0 1 5 2020г.

Надграждане на
съществуващата АИС с
функционалност за подаване и
получаване на електронно
подписани документи от
физически и юридически лица.

3.1. Изготвяне на стратегия за
обучение на служителите в M3.

3.2. Анализиране на
необходимостта от повишаване
на квалификацията и
специфичната компетентност
на всеки служител.

Министерство на здравеопазването

Намалени разходи за
канцеларски материали
и куриерски услуги.

Изпращане само на
хартиени документи
подписани със
саморъчен подпис.

Безхартиен вътрешен
документооборот.

Декември

Облекчен процес по
административно
обслужване за
физически и
юридически лица.

Не е създадена
възможност чрез
отдалечен достъп за
физически и
юридически лица да
подават и получават
електронни
документи.

Създаден електронен
портал с възможност
за подаване и
получаване на
електронно
подписани документи
от физически и
юридически лица.

Март

Повишено равнище на
професионалните
умения,
квалификацията и
резултатността при
изпълнение на
служебните задължения
от служителите на
всички нива в M3.

Постепенно
изграждане на
политика за
осигуряване
развитието на
потенциала и
професионализма на
служителите в M3.

Изградена политика за
осигуряване
развитието на
потенциала и
професионализма на
служителите в M3.

Март

Реализирани обучения
за повишаване на
квалификацията и
компетентността на
служителите в M3

Текуща работа по
изготвяне на справки
и обобщаване на
информация за
обученията на
служителите

Декември

Изготвен и одобрен
анализ на
потребността от
обучения в
министерството.

27
Цели на администрацията за 2016 г.

1

2

3

4

3.3. Изготвяне на годишен план
за обучение за задължително и
специализирано обучение на
служителите на M3

3.4. Създаване на регистър за
планиране и провеждане на
обучения на служителите в M3

4. Подобряване на
задължителните обучения
за новоназначени
служители и за служители
на ръководна длъжност.

Повишена
ефективност на
задължителните
обучения

Министерство на здравеопазването

Пътна карта
за
изпълнение
на
Стратегията
за развитие
на
държавната
администра
ция 2 0 1 5 2020г.

Изготвяне на Методология за
въвеждащо обучение на
служителите в M3

5

Март

Март

Април

7

6

Повишен експертен
капацитет на служители
в M3.

Оценка на
потребностите от
обучение на
служителите на M3,
основано на оценката
на изпълнението на
длъжността,
необходимостта от
повишаване на знания
и усъвършенстване на
умения при
изпълнение на
служебните
задължения.

Възможност за
изготвяне на справки и
обобщаване на
информация за
обученията на
служителите в M3.

Трудности и намалена
възможност за
изготвяне на справки
и обобщаване на
информация от
планирани и
проведени обучения
на служителите в M3.

Прозрачно и ефективно
управление на
човешките ресурси,
което създава способни,
отговорни и
мотивирани служители

Работа по
подобряването и
осигуряването на
единен и
последователен
процес по въвеждане
на новоназначени
служители в
министерството.

Утвърден годишен
план за обучение.
Служители повишили
своя експертен
капацитет.

Създаден регистър за
планиране и
провеждане на
обучения на
служителите в M3 с
възможност за
изготвяне на справки
за преминали и
планирани обучения.
Осигурен единен и
последователен
процес по въвеждане
на новоназначени
служители в рамките
на 3 месеца,
включващ
задължителните
обучения и
първоначални
инструктажи, както и
създаването на
програма за
въвеждащо обучение
в зависимост от
специфичните нужди
и особености на
дирекциите в M3.
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1

5. Създаване на електронни
досиета на служителите в
администрацията и
ръководителите на
второстепенните
разпоредители с бюджет
към M3

2

Въвеждане на
ефективни процедури
за работа.

Министерство но здравеопазването

3

Стратегия за
развитие на
държавната
администра
ция 20152020г.

4

Създаване на електронно
досие в системата „Булсист"
ООД на всеки служител с
приложени към него сканирани
документи удостоверяващи
неговото образование,
квалификации и др.

5

Март

7

6

Бързина при достъпа до
актуална информация
от досието на всеки
служител.

Затруднен достъп до
информация от
досието на даден
служител от
министерството,
необходима за
процеса на работа на
администрацията

Създадени
електронни досиета
на служителите в
администрацията и
ръководителите на
второстепенните
разпоредители с
бюджет към M3 в
системата „Булсист"
ООД.
Улеснен достъп до
необходимата
информация на
служителите от ЧР.
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