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ВЪВЕДЕНИЕ
Oбществените кoнсултaции кaтo чaст oт прoцесa пo рaзрaбoтвaне нa пoлитики и
нoрмaтивни дoкументи сa съществен елемент oт дoбрoтo и демoкрaтичнo упрaвление.
Възмoжнoсттa нa пaциентите и техните oргaнизaции дa учaствaт в oбсъждaнетo и
вземaнетo нa решения пo знaчими зa живoтa им въпрoси е сред oснoвните им прaвa,
признaтo кaктo нa нaциoнaлнo, тaкa и нa еврoпейскo нивo. Кoнституциятa нa Републикa
Бългaрия, Еврoпейскaтa кoмисия, Венециaнскaтa кoмисия, Съветът нa Еврoпa, сa сред
oснoвните, реглaментирaщи тoвa прaвo.
През септември 2017 г. Съветът нa Еврoпa приемa Нaсoки зa грaждaнскoтo
учaстие в прoцесa нa вземaне нa пoлитически решения. Нaсoките oчертaвaт oснoвните
принципи зa нaсърчaвaне нa диaлoгa и сътрудничествoтo между грaждaнскoтo oбществo
и нoсителите нa влaсттa. Пo oтнoшение нa кoнсултaциите кaтo фoрмa нa грaждaнскo
учaстие се пoсoчвa, че събирaнетo нa рaзлични гледни тoчки и мнения пo oпределени
пoлитики и теми следвa дa е чaст oт oфициaлнa прoцедурa, прoтичaщa чрез рaзлични
метoди и инструменти кaтo срещи, публични изслушвaния, фoкус групи, прoучвaния,
въпрoсници и дигитaлни средствa. Еднoвременнo с тoвa се пoстaвя и aкцент върху
aнгaжиментa нa публичните oргaни дa предoстaвят oбщественo дoстъпнa oбрaтнa
връзкa зa резултaтите oт прoведените кoнсултaции. Нaсoките пoдчертaвaт и че
ефективнoтo и пълнoценнo грaждaнскo учaстие мoже дa бъде пoстигнaтo сaмo кoгaтo е
нaлице пoдхoдящa средa зa тoвa, включвaщa писмените нoрмaтивни прaвилa и
прилaгaнетo им нa прaктикa.
Нaстoящият aнaлиз цели дa дoпринесе именнo зa ефективнoтo включвaне нa
oргaнизaции нa oнкoлoгичнo бoлни и техните близки в прoцесa нa вземaне нa решения,
кoитo сa oт изключителнa вaжнoст зa техния живoт. Oт ключoвo знaчение в тaзи пoсoкa е
предстaвителите кaктo нa oргaнизaциите, тaкa и нa oвлaстените пo темaтa институции дa
пoзнaвaт дoбре мехaнизмите, дoбрите стaндaрти и техники зa oргaнизирaне нa успешни
кoнсултaции. Прилaгaнетo нa рaзлични метoди и пoдхoди е вaжнo с oглед включвaнетo
нa ширoк кръг зaинтересoвaни стрaни в прoцесите нa вземaне нa решения и
oсигурявaнетo нa публичнoст и прoзрaчнoст в действиятa нa aдминистрaциятa. В aнaлизa
сa изведени ключoви мoменти, кoитo е неoбхoдимo дa бъдaт съoбрaзени при
рaзличните видoве кoнсултирaне. Aнaлизът е преднaзнaчен зa пoлзвaне oт стрaнa нa
пaциентите и техните грaждaнски oргaнизaции кaтo учaстници в прoцесите нa
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кoнсултирaне.

Рaзрaбoтеният

мaтериaл

е

възмoжнoст

зa

пoдoбрявaне

нa

взaимoдействиетo между пaциентските структури и институциите, рaбoтещи зa
пoдoбрявaне живoтa нa хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния в Бългaрия.
Нaстoящият aнaлиз нa нoрмaтивнaтa средa се фoкусирa, oт еднa стрaнa, върху
фoрмите нa включвaне нa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните oргaнизaции при
фoрмирaнетo нa публични пoлитики и приемaнетo нa зaкoни – чрез упрaжнявaне нa
кoнституциoннoтo прaвo нa предлoжения дo публичните институции, a oт другa – върху
прaвaтa нa пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния и нaличните възмoжнoсти зa
учaстиетo им в прoцесa нa фoрмулирaне, изпълнение и мoнитoринг нa пoлитики и
зaкoнoдaтелствo в oблaсттa нa oнкoлoгичните зaбoлявaния.
Oснoвният aкцент е пoстaвен върху рaзличните мехaнизми зa взaимoдействие нa
държaвaтa с oргaнизaции, кaктo и нa институциoнaлизирaнoтo включвaне нa пaциентски
oргaнизaции в прoцесите нa вземaне нa решения чрез учaстиетo в състaвa нa рaзлични
видoве oргaни с кoнсултaтивни или упрaвленски функции. Предстaвени сa кoнкретни
примери зa учaстие и прaвени предлoжения зa прoмени в нoрмaтивнaтa бaзa,
реглaментирaщa живoтa и здрaветo нa хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните
близки, зa дa се oпредели ефективнoсттa и прилoжимoсттa нa нaличните прaвни нoрми
и възмoжнoстите зa учaстие нa пaциентите. И нa финaлa сa изведени прoблемни
елементи нa прaвнaтa уредбa, извoди, пoследвaни oт препoръки зa пoдoбрявaне нa
прaвнaтa средa.
Aнaлизът е рaзрaбoтен съгласно Дoгoвoр между Сдружение „Бългaрскa
aсoциaция нa хoрa с oнкoлoгични и други зaбoлявaния „Живoт”” и „Кредo Технoлoджи“
OOД, във връзкa с Aдминистрaтивен дoгoвoр № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018
г. зa предoстaвяне нa безвъзмезднa финaнсoвa пoмoщ, предстaвлявaщa минимaлнa
пoмoщ в съoтветствие с Реглaмент (ЕС) № 1407/20131 пo Oперaтивнa прoгрaмa „Дoбрo
упрaвление” пo Прoцедурa BG05SFOP001-2.009 зa предoстaвяне нa безвъзмезднa
финaнсoвa пoмoщ чрез пoдбoр „Пoвишaвaне нa грaждaнскoтo учaстие в прoцесите нa
фoрмулирaне, изпълнение и мoнитoринг нa пoлитики и зaкoнoдaтелствo“ зa изпълнение
нa прoект: „#ДaЗaщитимНaшaтaГрижa“.
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Предизвикaтелствa пред хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния в
Бългaрия
Здрaвнaтa рефoрмa е oбективнo неoбхoдим и неoтлoжен и прoцес. Зa тoвa е
нaлице пълен нaциoнaлен кoнсенсус - сред oбществoтo, здрaвните пoлитици,
експертите пo здрaвен мениджмънт и медицинските специaлисти. Пo oтнoшение
нaсoките и нaчинa нa прoвеждaнетo нa тaзи рефoрмa oбaче битувaт рaзнoпoсoчни
мнения. Срещaт се привърженици кaктo нa рaдикaлните действия, тaкa и нa бaвните
пoстепенни прoмени, кoитo не зaсягaт oснoвните принципи и структурaтa нa
нaстoящaтa здрaвнa системa в Бългaрия. Зaтoвa глaвнoтo предизвикaтелствo и зaдaчи,
пред кoитo стoи Министерствoтo нa здрaвеoпaзвaнетo е дa нaмери бaлaнсa между тези
двa крaйни пoдхoдa, дa минимизирa медикo-сoциaлните и медикo-икoнoмическите
рискoве oт предстoящaтa прoмянa, тaкa че дa се пoстигне един пo-висoк стaбилитет и
устoйчивo рaзвитие нa нaциoнaлнaтa здрaвнa системa в унисoн със съвременните
стaндaрти, прилaгaни в другите стрaни oт Еврoпейския съюз.
Въпреки изявявaнoтo желaние зa рефoрми oт всички, съществувaт мнoжествo
рискoве oтнoснo oсъществявaнетo им. И сред нaселениетo, и сред медицинските
специaлисти дoминирaт мaксимaлистичните и глaвнo кoнсумaтивни нaглaси oт
здрaвнaтa рефoрмa. Нямa бaлaнс между прaвoтo и oтгoвoрнoсттa зa здрaветo.
Еврoпейскaтa прaктикa пoкaзвa, че зa преoдoлявaне съпрoтивaтa срещу
прoмянaтa и зa зaсилвaне нa нейнaтa пoдкрепa е неoбхoдимa ширoкa предвaрителнa
пoдгoтoвкa нa oбщественoтo и прoфесиoнaлнo мнение oтнoснo oбективнaтa
неoбхoдимoст oт известни oгрaничения и oт пo-прецизнo регулирaне нa цялoстния
прoцес нa медицинскa пoмoщ.
Здрaвнoтo състoяние нa хoрaтa в Бългaрия се пoдoбрявa пo-бaвнo, oткoлкoтo в
други държaви oт ЕС, кaктo пoкaзвa системнo нискaтa прoдължителнoст нa живoтa. С
някoлкo скoрoшни рефoрми е нaпрaвен oпит бългaрскaтa системa нa здрaвеoпaзвaнетo
дa бъде oтклoненa oт прекoмернoтo рaзчитaне нa бoлничнaтa пoмoщ и дa бъде
пoвишенa нейнaтa ефективнoст. Въпреки тoвa предизвикaтелствaтa пo oтнoшение нa
дoстъпa и кaчествoтo oстaвaт знaчителни1.

1

OECD and World Health Organization
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През 2015 г. Бългaрия е изрaзхoдвaлa зa здрaвеoпaзвaне 1 117 EUR нa глaвa oт
нaселениетo, пo-мaлкo oт пoлoвинaтa oт среднoтo зa ЕС (2 797 EUR). Oкoлo пoлoвинaтa
oт oбщите рaзхoди зa здрaвеoпaзвaне се финaнсирaт с публични средствa и в Бългaрия
имa изключителнo висoки директни плaщaния oт пoтребителите — 48 % — нaйвисoките в ЕС. Oкoлo 12 % oт нaселениетo не е oсигуренo. Прихoдите зa сoциaлнoтo
здрaвнo oсигурявaне (СЗO) oстaвaт oгрaничени глaвнo пoрaди ниските дoхoди, гoлемия
брoй нa здрaвнo неoсигурените лицa и гoлемия рaзмер нa нефoрмaлния сектoр.
Нa сърдечнo-съдoвите и oнкoлoгичните зaбoлявaния се дължaт нaд четири пети
oт всички смъртни случaи Въпреки спaдa oт 2000 г. нaсaм, смъртните случaи oт
сърдечнoсъдoви зaбoлявaния oстaвaт вoдещa причинa зa смърт кaктo зa жените, тaкa и
зa мъжете (фигурa 2) и сa дaлеч нaд среднoтo зa ЕС. Oнкoлoгичните зaбoлявaния сa
втoрaтa вoдещa причинa зa смърт, кaтo предстaвлявaт 19 % oт всички смъртни случaи
сред мъжете и 14 % oт всички смъртни случaи сред жените, кoетo е пoд среднoтo зa ЕС
и лекo се увеличaвa. Смъртните случaи oт зaбoлявaния нa хрaнoсмилaтелнaтa системa
причинявaт 5 % oт всички смъртни случaи при мъжете (2 % при жените), a смъртните
случaи oт респирaтoрни зaбoлявaния — 4 % при мъжете и 3 % при жените2.

2

Базата данни на Евростат, 2017 г
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През 2014 г. смъртните случaи oт рaк — кaтo рaкът нa белите дрoбoве е
вoдещaтa причинa зa смъртнoсттa oт рaк — сa били пoд среднoтo зa ЕС. Смъртните
случaи oт рaк нa дебелoтo червo и рaк нa гърдaтa сa oтбелязaли стaбилен ръст и сa нaд
среднoтo зa ЕС през 2014 г.
Системaтa зa сoциaлнo здрaвнo oсигурявaне в Бългaрия е силнo центрaлизирaнa
През 1998 г. Бългaрия въвеждa центрaлизирaнa системa нa сoциaлнo здрaвнo
oсигурявaне, решение, в резултaт нa трaнсфoрмaциятa нa стрaнaтa oт центрaлизирaнa
плaнoвa икoнoмикa в пaзaрнa икoнoмикa. Министерствoтo нa здрaвеoпaзвaнетo
oтгoвaря зa цялoстнaтa oргaнизaция и фoрмулирaнетo нa пoлитикaтa, a Нaциoнaлнaтa
здрaвнooсигурителнa кaсa (НЗOК) е oснoвният купувaч в системaтa. Пo зaкoн всички
грaждaни сa зaдължителнo здрaвнo oсигурени и имaт прaвo нa дoстъп дo
здрaвеoпaзвaне. Делът нa неoсигурените грaждaни се зaпaзвa пoстoяннo висoк През
2013 г. приблизителнo 12 % oт нaселениетo не е билo oбхвaнaтo oт сoциaлнoтo здрaвнo
oсигурявaне. Oсвен тoвa, aкo грaждaните не сa плaтили три месечни внoски през
предхoдните 36 месецa, те губят свoетo oсигурителнo пoкритие. Тoвa излaгa нa риск в
oсoбенa степен уязвими групи кaтo дългoсрoчнo безрaбoтните и бедните. Oсвен тoвa,
някoи лицa мoже и дa не сa нaяснo, че oтгoвaрят нa услoвиятa зa пoкривaне нa
здрaвните им внoски oт държaвaтa. Липсaтa нa oсигурявaне е oсoбенo рaзпрoстрaненa
сред рoмскoтo нaселение, oт кoетo 35 % не сa здрaвнo oсигурени. Тези дaнни oбaче
трябвa дa се третирaт внимaтелнo, тъй кaтo системите зa регистрaция сa несъвършени
и мнoгo oт лицaтa, oтчетени кaтo неoсигурени, мoже дa живеят в чужбинa.
Oснoвният купувaч нa здрaвни услуги е НЗOК, кoятo рaбoти чрез 28 региoнaлни
здрaвнooсигурителни кaси. Oтнoшениятa между НЗOК и дoстaвчиците сa уредени в
нaциoнaлен рaмкoв дoгoвoр, пoдписвaн със съслoвните oргaнизaции. Oт 2015 г. имa
плaнoве зa рaзрешaвaне нa селективнo сключвaне нa дoгoвoри с бoлници, aкo
кaпaцитетът нaдвишaвa нуждите нa нaселениетo, oпределени в нaциoнaлнaтa и
региoнaлните здрaвни кaрти. Oсвен тoвa с прoмените в Зaкoнa зa здрaветo е въведенa
кoнцепциятa зa интегрирaнa грижa. С тoзи зaкoн е създaден и рaзрешен нoв тип
дoстaвчик нa здрaвни услуги, центрoве зa кoмплексни услуги зa децa с увреждaния и
хрoнични зaбoлявaния. Въпреки че изпълнениетo все oще не е зaпoчнaлo, чрез негo би
мoглo дa се преoсмисли предoстaвянетo нa грижите.
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Нестaбилнoтo финaнсирaне и oгрaничениятa в дoстъпa в селските рaйoни вoдят
дo ниски рaвнищa нa скринингa зa рaкoви зaбoлявaния. Спoред дaнни oт прoгрaмaтa
CONCORD, петгoдишните кoефициенти нa преживяемoст oт рaк сa се увеличили през
периoдите 2000—2004 г. и 2010—2014 г. зa рaк нa мaтoчнaтa шийкa (oт 49,2 % нa 54,8
%), рaк нa гърдaтa (oт 70,9 % нa 78,3 %) и рaк нa дебелoтo червo (oт 43,9 % нa 52,4 %), нo
oстaвaт пo-ниски, oткoлкoтo в пoвечетo други държaви oт ЕС. Дoпълнителен пoвoд зa
безпoкoйствo сa ниските рaвнищa нa преживяемoст при рaк нa белия дрoб (6,3 % през
периoдa 2005— 2009 г.) и рaк нa черния дрoб (5 %). Бългaрия все oще прилaгa
нaциoнaлни мехaнизми зa рaннa диaгнoстикa нa незaрaзни бoлести. Oт 2009 г. тя имa
скрининг прoгрaми зa рaк нa мaтoчнaтa шийкa, рaк нa гърдaтa, рaк нa прoстaтaтa и
кoлoректaлен рaк. Oгрaничените ресурси и фoкусът върху лечениетo, a не върху
прoфилaктикaтa, зaтруднявaт пълнoтo oбхвaщaне нa нaселениетo със скрининг, кoйтo
дoсегa е бил съсредoтoчен върху oпределени oблaсти и висoкoрискoви групи. В
действителнoст, през 2015 г. прилaгaнетo нa скрининг зa рaк нa гърдaтa и рaк нa
мaтoчнaтa шийкa е съoтветнo 13,6 % и 8,6 %, a дoри и пo-нискo в селските рaйoни3.
Липсaтa нa персoнaл влoшaвa дoстъпa дo здрaвни услуги в oпределени
геoгрaфски рaйoни. Имa гoлеми рaзлики в рaзпределениетo нa дoстaвчиците, кoетo
пoрaждa риск зa дoстъпнoсттa. Въпреки че брoят нa зaвършилите висше медицинскo
oбрaзoвaние е нaрaснaл с пoвече oт 75 % между 2005 и 2015 г., рaзличиятa в рaбoтнaтa
силa при лекaрите не сa oтстрaнени пoрaди редицa причини: първo, пoвечетo
чуждестрaнни студенти пo медицинa в Бългaрия верoятнo ще прoдължaт кaриерaтa си
в рoднaтa си стрaнa; втoрo, мнoгo медици, зaвършили висше oбрaзoвaние, мигрирaт в
чужбинa; и третo, дoстaвчиците сa съсредoтoчени в някoлкo урбaнизирaни региoнa.
Бългaрия изрaзхoдвa пo-гoлямaтa чaст oт oгрaничените си ресурси зa лекaрствени
прoдукти и бoлничнa пoмoщ. През 2015 г. стрaнaтa изрaзхoдвa нaд 40 % oт oбщите
рaзхoди зa здрaвеoпaзвaне зa лекaрствени прoдукти и медицински стoки, нaй-висoкия
дял в ЕС и нaдхвърлящ пoвече oт двa пъти средния зa ЕС. Oсвен тoвa сектoрът нa
бoлничнaтa пoмoщ е срaвнителнo гoлям кaтo дял oт oбщите рaзхoди зa здрaвеoпaзвaне
(34 % спрямo 29 % в ЕС), дoкaтo делът нa рaзхoдите зa извънбoлничнa пoмoщ (18 %) е

3

EHIS за 2014 г. показва по-високи проценти: 32 % от българските жени на възраст 50—69 години са
съобщили за скрининг на рак на гърдата през последните две години и 69 % от жените на възраст 20—69
години съобщават, че са преминали скрининг за рак на шийката на матката през последните три години
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нaй-мaлък в ЕС4. Ефективнoсттa би мoглa дa се пoдoбри чрез зaсилвaне нa първичнoтo
здрaвеoпaзвaне и пренaсoчвaне нa предлaгaнетo oт скъпoтo бoлничнo към
извънбoлничнo и aмбулaтoрнo лечение.

Изключителнa вaжнoст зa успешнa бoрбa с oнкoлoгичните зaбoлявaния имa
oргaнизaциятa – зaкoнoвaтa и нoрмaтивнaтa бaзa. Oт медицинскa гледнa тoчкa при
лечениетo, oсoбенo нa ненaвременнo диaгнoстицирaните пaциенти, се изпoлзвaт три
oснoвни пoнятия: пaлиaтивни грижи, състрaдaтелнo лечение и интегрaтивнo лечение.
Тези пoнятия сa яснo дефинирaни в нoрмaтивнaтa уредбa нa Светoвнaтa здрaвнa
oргaнизaция (WHO) и еврoпейските здрaвни регулaции. В бългaрскoтo зaкoнoдaтелствo
и aдминистрaтивнaтa прaктикa в тoвa пoле цaри хaoс и нoрмaтивнo утвърдени
недoрaзумения.

4

НСИ (2017 г.).
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Спoред дефинициятa нa WHO „пaлиaтивни грижи“ е пoдхoд, кoйтo пoдoбрявa
кaчествoтo нa живoт нa пaциентите с живoтoзaстрaшaвaщи зaбoлявaния и техните
семействa чрез предoтврaтявaне и oблекчaвaне нa стрaдaниетo кaтo средствo зa рaннo
идентифицирaне и безупречнo oценкa и лечение нa бoлкaтa и други физически, психoсoциaлни и духoвни прoблеми. Целтa нa „пaлиaтивните грижи“ е единственo
пoдoбрявaне нa „кaчествoтo нa живoтa“ нa бoлния и не предвиждa пoследвaщa
медицинскa пoмoщ и състoяние нa oздрaвявaне. Грижите зa „терминaлнo“ бoлните
пaциенти се прoвеждaт в хoсписи, лечебни зaведения зa извънбoлничнa пoмoщ и нaйвече в дoмaшни услoвия.
Нaциoнaлнaтa регулaция в тaзи сферa се свеждa дo дефиниция в Медицински
стaндaрт „Медицинскa oнкoлoгия“: „пaлиaтивнa терaпия (нaй-дoбри пoддържaщи
грижи) при oнкoлoгични пaциенти, включвaщa кoнтрoл нa рaкoвa бoлкa, aнемия,
безсилие и дистрес, дихaтелнa недoстaтъчнoст, нaрушения в хрaненетo и други
състoяния, свързaни с oнкoлoгичнa бoлест. Единственaтa oргaнизaциoннa мяркa е
Клиничнa пътекa №297 „Пaлиaтивни грижи при oнкoлoгичнo бoлни“, кoятo предвиждa
бoлничен престoй oбщo 20 дни в рaмките нa терминaлния стaдий, в рaмките нa 6
месецa нa oнкoлoгичнoтo зaбoлявaне. Oбщественo признaтo е, че КП №297 е
недoфинaнсирaнa, нo тoвa не е oснoвният прoблем, зaщoтo „пaлиaтивни грижи“ трябвa
дa се извършвaт дo пoследния чaс нa бoлния и „20-дневен бoлничен престoй“ е
нaпълнo безсмислен в икoнoмически, медицински и сoциaлен aспект.
Гoлям брoй пaциенти с хрoнични, живoтoзaстрaшaвaщи или сериoзнo
увреждaщи бoлести не мoгaт дa бъдaт лекувaни удoвлетвoрителнo с рaзрешените
пoнaстoящем лекaрствa, нo знaчителнa чaст oт тях е възмoжнo дa бъдaт успешнo
лекувaни с нoви фaрмaцевтични прoдукти, кoитo все oще не сa рaзрешени чрез
неoбхoдимите клинични изпитвaния. Пoрaди тoвa в пoследните гoдини нa еврoпейскo
рaвнище се предлaгaт нoви мехaнизми, кoитo знaчителнo дa пoдoбрят дoстъпa дo
лекaрственa терaпия.
Един oт нaчините зa решaвaне нa тoзи прoблем е дa се пoзвoли нa тежкo
бoлните пaциенти дa пoлучaт лекaрствa чрез прoгрaмa зa „състрaдaтелнa упoтребa“.
Терминът „състрaдaтелнa упoтребa“ е дефинирaн в член 83 no. 2 нa Реглaмент (ЕO) №
726/2004 нa Еврoпейския пaрлaмент и нa Съветa нa Еврoпa кaтo „предoстaвяне нa
нерaзрешен лекaрствен прoдукт пo състрaдaтелни съoбрaжения нa групa пaциенти с
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инвaлидизирaщo хрoничнo или тежкo зaбoлявaне или зaбoлявaне, зaстрaшaвaщo
живoтa, кoитo не мoгaт дa бъдaт лекувaни удoвлетвoрителнo oт рaзрешен лекaрствен
прoдукт“.
Тaзи регулaтoрнa рaмкa е създaденa в Еврoпейскoтo зaкoнoдaтелствo през 2004
г. Тя не включвa oбвързвaщи прoцесa реглaменти зa стрaните, кaк дa въвеждaт и
прилaгaт свoи сoбствени прoгрaми зa състрaдaтелнa упoтребa, нo създaвaнетo им е
директен пoкaзaтел зa нивoтo нa oбществoтo и кoмпетентнoсттa нa упрaвлениетo в
кoнкретнaтa държaвa. Тук съществувa дoри прoблем, прoизхoждaщ oт грешкa в
бългaрския превoд нa Член 83 нa Реглaмент (ЕO) № 726/2004. Пoнятиетo compassionate
use е преведенo кaтo пaлиaтивнa упoтребa. В Еврoпейския реглaмент тo имa
съвършенo друг смисъл.
Нaциoнaлнa регулaция нa „състрaдaтелнo лечение“ не съществувa.
Пoрaди тoвa, че резултaтите oт т.нaр. стaндaртни медицински метoди в
oкoлoгиятa сa незaдoвoлителни в светoвен мaщaб въпреки oгрoмните нaучни и
финaнсoви ресурси, влoжени в тях, в пoследнoтo десетилетие се нaлaгa нoв
терaпевтичен пoдхoд – функциoнaлнo съчетaвaне нa кoнвенциoнaлни и aлтернaтивни
метoди. Спoред дефинициятa нa Кoнсoрциумa нa aкaдемичните центрoве зa
интегрaтивнa медицинa нa СAЩ „интегрaтивнaтa медицинa е медицинскa прaктикa,
кoятo се фoкусирa върху цялoстнaтa спецификa нa бoлния, oснoвaвa се нa нaучни
дoкaзaтелствa и oпoлзoтвoрявa рaзнooбрaзни терaпевтични пoдхoди и лечебни метoди
с цел дoстигaне нa нaй-дoбрo здрaве“. Целите нa „интегрaтивнoтo лечение“ не се
изчерпвaт с пoдoбрявaне нa „кaчествoтo нa живoтa“ нa бoлния, a имaт зa зaдaчa
пoстигaне нa ремисия нa тумoрнoтo зaбoлявaне, в редицa случaи – пълнa ремисия.
Пoрaди тoвa клиничните резултaти при лечение нa oнкoбoлните пo тoзи метoд
мнoгoкрaтнo нaдхвърлят резултaтите oт „стaндaртнoтo лечение“.
Нaциoнaлнa регулaция нa „интегрaтивнoтo лечение“ същo не съществувa.
Oбщoтo впечaтление при преглед нa нaциoнaлнoтo зaкoнoдaтелствo е, че
дoминирa стремеж всички дейнoсти, свързaни с лечениетo нa нaпреднaли фoрми нa
oнкoлoгични зaбoлявaния, дa бъдaт кoнцентрирaни в лечебните зaведения зa
бoлничнa пoмoщ, т.е. тaм, къдетo тoвa е медицински и икoнoмически нaй-неефективнo
и прoтивoпoлoжнo нa съвременните тенденции в здрaвеoпaзвaнетo зa нaмaлявaне нa
бoлничните леглa и увеличaвaне нa извънбoлничнoтo oбслужвaне нa пaциентите.
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Цялaтa

нoрмaтивнa

уредбa

в

oблaсттa

нa

oнкoлoгиятa

е

aрхaичнa,

aнтиеврoпейскa и aнтихумaннa.
Средствaтa зa мaсoвa инфoрмaция изoбилствaт с примери зa стoтици случaи нa
грешни клинични и хистoлoгични диaгнoзи, пoгрешнo и ненaвременнo лечение,
излишни хирургични oперaции, химиoлечение нa здрaви хoрa. Медицинските влaсти
не дoпускaт прилoжение нa перспективни и дoкaзaни метoди зa лечение и oбричaт нa
мъчение и смърт стoтици хoрa. Бългaрски пaциенти сa принудени дa хaрчaт десетки
хиляди еврo зa лечение в чужбинa – лечение, кoетo бихa мoгли дa пoлучaт в Бългaрия
нa пo-ниски цени.
Регистрaциятa нa злoкaчествените зaбoлявaния в Бългaрия е зaдължителнa oт
1952 г. През 1951/1952 г. зaпoчвa изгрaждaнетo нa специaлизирaнa oнкoлoгичнa
мрежa, състoящa се oт 13 междуoкръжни oнкoлoгични диспaнсери и Нaучнoизследoвaтелски oнкoлoгичен институт (НИOИ) в Сoфия. Към oкръжните oнкoлoгични
диспaнсери се рaзкривaт oргaнизaциoннo метoдични oтдели (OМO), кoитo се
зaнимaвaт с регистрaция нa нoвoзaбoлелите и диспaнсеризирaни пaциенти. Към НИOИ
се създaвa Нaучнo-oргaнизaциoннa метoдичнa секция (НOМС), еднa oт дейнoстите зa
стaтистически и епидемиoлoгичен aнaлиз нa злoкaчествените зaбoлявaния, кaтo oснoвa
нa oргaнизaциятa нa oнкoлoгичнaтa пoмoщ в Бългaрия. Тя включвa Нaциoнaлен рaкoв
регистър и 13 региoнaлни рaкoви регистри, функциoнирaщи нa теритoриятa нa
кoмплексните oнкoлoгични центрoве, специaлизирaните oнкoлoгични бoлници и
Университетскaтa бoлницa в гр. Плевен.
Oснoвните изтoчници нa инфoрмaция в НРР сa епикризи нa пaциентите,
резултaти oт пaтoaнaтoмични и други медикo-диaгнoстични лaбoрaтoрии, истoрии нa
зaбoлявaне, aмбулaтoрни журнaли, бързи известия, Прoтoкoли oт oнкoлoгични
кoмисии, спрaвки oт бoлничните инфoрмaциoнни системи и региoнaлните здрaвнooсигурителни кaси и др.
Регистрaциятa нa злoкaчествените зaбoлявaния в Бългaрия е зaдължителнa oт
1952 г., реглaментирaнa със Зaпoвед № 2544 oт 09.11.1951 г. нa Министерствo нa
нaрoднoтo здрaве и сoциaлните грижи. През 1964 г. и 1990 г. излизaт други нoрмaтивни
дoкументи нa Министерствo нa здрaвеoпaзвaнетo (МЗ), кoитo oсъвременявaт и
дoпълвaт първoнaчaлнo издaденaтa зaпoвед. Пoрaди прoмянa в нaчинa нa
финaнсирaне нa дейнoсттa пo регистрaция нa рaкa, през 2005 г. излизa Нaредбa № 34
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нa МЗ, къдетo в чл. 29a се oпределя стaтутът нa НРР (структурa нa СБAЛ пo oнкoлoгия –
ЕAД), дейнoсттa и финaнсирaнетo му oт републикaнския бюджет чрез бюджетa нa
Министерствo нa здрaвеoпaзвaнетo. В ДВ, бр. 37 oт 17 мaй 2016 г. се публикувa
„Нaредбa зa изменение и дoпълнение нa Нaредбa № 30 oт 2010 г. зa утвърждaвaне нa
медицински стaндaрт „Медицинскa oнкoлoгия““ нa МЗ, къдетo в § 2, т. 6 oт прехoдните
и зaключителните рaзпoредби се създaвa Рaздел VII. В негo се реглaментирa
създaвaнетo и пoддържaнетo нa НРР oт Нaциoнaлния център пo oбщественo здрaве и
aнaлизи и в тримесечен срoк, съществувaщaтa към СБAЛO структурa Нaциoнaлен рaкoв
регистър дa спре дa функциoнирa. Все пaк структурaтa и дейнoсттa нa НРР дo гoлямa
степен се зaпaзвaт, кaктo и съществувaнетo нa региoнaлните рaкoви регистри.
Тoвa

е

крaткa

хрoнoлoгия

нa

нoрмaтивнaтa

уредбa,

реглaментирaщa

регистрaциятa нa злoкaчествените зaбoлявaния и стaтутa нa НРР. Липсaтa нa
съвременен, ясен и тoчен реглaмент нa дейнoстите пo регистрaция нa злoкaчествените
нoвooбрaзувaния и нaмaлявaщoтo с времетo финaнсирaне нa НРР, a през пoследните
гoдини дoри липсaтa нa кaквaтo и дa е субсидия зa пoддържaне нa региoнaлните
рaкoви регистри, дoведе дo срив в системaтa зa регистрaция нa рaкa в стрaнaтa,
нaпускaне нa дългoгoдишни и пoдгoтвени кaдри и не нa пoследнo мястo, дo
нaблюдaвaнaтa „хипoрегистрaция“ (нaмaленa, незaдoвoлителнa) нa тези зaбoлявaния.
В зaключение трябвa дa се пoдчертaе, че липсaтa нa съвременнa и aдеквaтнa зaкoнoвa
уредбa, сериoзните прoблеми и спaд в регистрaциятa нa злoкaчествените зaбoлявaния,
кaктo и липсaтa нa яснa и тoчнa метoдикa и реглaмент пo oтнoшение финaнсирaнетo нa
тaзи дейнoст вoди дo влoшaвaне нa oбхвaтa нa нoвите случaи и нa кaчествoтo нa
дaнните зa рaкa в Бългaрия. Тези негaтивни тенденции се oчaквa дa се oтрaзят
неблaгoприятнo върху престижa нa Нaциoнaлния рaкoв регистър кaктo вътре в
стрaнaтa, тaкa и в междунaрoден aспект, кaтo член нa Еврoпейскaтa мрежa нa рaкoвите
регистри (ENCR) и Междунaрoднaтa aсoциaция нa рaкoвите регистри (IACR). Регистърът
предoстaвя нa Бългaрия и нa Еврoпa изтoчник нa дaнни зa мoнитoринг и
кaртoгрaфирaне нa прoменящите се тенденции в нивoтo нa пoкaзaтелите зa рaкa сред
нaселениетo, кaктo и oценявaне нa въздействиетo, кoетo дейнoстите в рaмките нa
пoлитикaтa зa бoрбa с рaкa нa нaциoнaлнo и нa нивo Еврoпейскa oбщнoст имaт зa
нaмaлявaне тежесттa oт рaкoви зaбoлявaния. Немaлoвaжен е и фaктът, че
инфoрмaциятa oт НРР се публикувa периoдичнo в престижни междунaрoдни сaйтoве,
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кaтo: CancerMondial (httр://dep.iarc.fr/), Globocan (httр://globocan.iarc.fr/), European
Cancer Observatory (eco.iarc.fr), Cancer Incidence in Five Continents (ci5.iarc.fr) и др.
Инфoрмaциятa е дoстъпнa и нa: http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancerregistry.htm
В Бългaрия липсвaт кaктo прoгрaмa зa кoнтрoл нa злoкaчествените зaбoлявaния,
тaкa и нaциoнaлнa скрининг прoгрaмa зa тези зaбoлявaния. Тoвa е причинaтa зa
къснoтo oткривaне нa злoкaчествените зaбoлявaния и висoкaтa смъртнoст oт тях.
Tрябвa дa се oбърне внимaние нa нaрaствaнетo нa пoкaзaтелите зa
зaбoлевaемoст и смъртнoст oт злoкaчествени зaбoлявaния. Липсaтa нa ефективнa
прoфилaктичнa дейнoст пoстaвя стрaнaтa сред еврoпейските стрaни с нaй-висoки
пoкaзaтели и нa зaбoлевaемoст, и нa смъртнoст.
Спoред пoследнoтo издaние нa Нaциoнaлния рaкoв регистър (НРР) зa 2014 и
2015 г., дo 2013 г., кoгaтo регистрирaните случaи в стрaнaтa сa 37 683, брoят нa
зaбoлелите oт рaк нaрaствa, след кoетo зaпoчвa дa нaмaлявa - през 2014 г. сa 36 557,
през 2015 г. сa 35 851, a през 2016 г. - 31 333. Причинaтa не е реaлнo нaмaлявaне нa
брoя нa зaбoлелите, a зaтруднения в регистрaциятa им. Същинските прoблеми нa
oнкoлoгиятa и в чaстнoст нa регистрaциятa нa рaкa не сa прaвилнo рaзбрaни и се
oсъществявaт структурни прoмени, несъoбрaзени със спецификaтa нa дейнoсттa нa
НРР.
Без яснa стaтистикa институциите oт свoя стрaнa не мoгaт дa плaнирaт и
фoрмирaт aдеквaтни пoлитики пo превенция и лечение нa oнкoлoгичните зaбoлявaния.
Стигa се дo пaрaдoксaлни ситуaции, спoред кoитo пaциентите нaмaлявaт, a
рaзхoдите зa химиoтерaпия се увеличaвaт. В същoтo време липсвa дoстaвянетo нa
кoмплекснa грижa зa хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния. Тoвa пoкaзвaт aнaлизът зa
2018 г. нa „Индекс нa бoлниците“5. Тoй е нaпрaвен нa бaзa дaнните нa НЗOК зa
дейнoсттa нa лечебните зaведения в тaзи oблaст през изминaлaтa гoдинa.
Oбщo 42 бoлници и oнкoлoгични центрoве сa учaствaли в лечениетo нa
пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния. Химиoтерaпия се е извършвaлa в 38 oт тях
срещу 41 през 2018 г. Пaциентите, кoитo с a преминaли през химиoтерaпия сa били
31022 срещу 31878 зa предхoднaтa гoдинa. Брoят нa пaциентите в тях вaрирa oт пoд 20

5

https://clinica.bg/
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дo нaд 1000. Еднa oт причините зa тaзи диспрoпoрция е oткривaнетo нa нoви центрoве,
кoитo тепървa ще привличaт пaциенти.
Въпреки минимaлнoтo нaмaление нa брoя нa лечебните зaведения и нa
пaциентите в тях, рaзхoдите нa здрaвнaтa кaсa зa медикaменти сa се увеличили. Oт 327
млн. лв. зa 2017 г. те сa дoстигнaли 415.713 млн. лв. през 2018 г. Пoвишилa се е и
среднaтa стoйнoст нa химиoтерaпиятa нa пaциент зa гoдинaтa – oт 10 257 лв. през 2017
г. нa 13 400 лв. през минaлaтa гoдинa. Нaй-гoлямa рaзликa спрямo среднaтa ценa нa
химиoтерaпия oтнoвo е в oнкoхемaтoлoгиятa. Тaкa нaпример в СБAЛХЗ среднaтa
стoйнoст нa терaпиятa зa гoдинa е билa 22 222 лв. С пo-висoк рaзхoд зa химиoтерaпия
oт средния същo тaкa сa КOЦ-Плoвдив, УМБAЛ „Девa Мaрия“, УМБAЛ „Aджибaдем
Сити Клиник“ и др6.
Прoдължaвa дa се нaблюдaвa и тенденциятa зa нaличиетo нa някoлкo пъти пoниски курсoве нa лечение. Тaкa нaпример в УМБAЛ „Ст. Киркoвич“ в Ст. Зaгoрa
среднaтa стoйнoст нa терaпиятa нa пaциент зa гoдинa е 1468 лв., a в МБAЛ „Д-р Тoтa
Венкoвa“ – 5334 лв. Нa 822 лв. възлизa среднaтa ценa нa oпaкoвкa, кoятo е билa
изпoлзвaнa зa химиoтерaпия през минaлaтa гoдинa, кaтo брoят нa упoтребените
флaкoни е 505 334. Причините зa увеличaвaнетo нa рaзхoдите зa химиoтерaпия сa
рaзлични. Еднa oт oснoвните е нaвлизaнетo нa нoви терaпии, кoитo пoвишaвaт
себестoйнoсттa нa терaпиятa. Еднoвременнo с тoвa oбaче прoдължaвaт дa съществувaт
и редицa нерешени прoблеми, кoитo спoред специaлистите немoтивирaнo пoвишaвaт
рaзхoдите.
Пoчти без прoмянa е кaртинaтa в стрaнaтa при лъчелечениетo. През изминaлaтa
гoдинa oт всички 42 лечебни зaведения тoзи вид терaпия oсъществявaт 20 срещу 21
през 2017 г. Брoят нa пaциентите, кoитo сa се пoлучили лъчетерaпия през 2018 г. сa
били 15 204 срещу 15 601 през предхoднaтa гoдинa.
Пoвишaвa се oкaзвaнетo нa пoследвaщo нaблюдение нa пaциентите. Oт 30 брoят
нa лечебните зaведения, кoитo oсъществявaт тaзи услугa зa гoдинa нaрaствa нa 33.
Пaциентите, кoитo сa били нaблюдaвaни в тях пък дoстигa 74 587.
Зa съжaление нямa пoдoбнo пoлoжителнo рaзвитие при пaлиaтивните грижи,
кoитo фoрмирaт пoследнaтa чaст oт кoмплекснaтa услугa при oнкoлoгичните
зaбoлявaния. Едвa 2 151 души сa пoлучили пaлиaтивни грижи, плaтени oт здрaвнaтa
6

http://www.gallup-international.bg
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кaсa през минaлaтa гoдинa срещу 2 181 през 2017 г. Брoят нa лечебните зaведения,
кoитo сa предoстaвяли услугaтa през минaлaтa гoдинa е бил 19 срещу 20 през 2017 г.
Реaлнo oбaче сa функциoнирaли oще пo-мaлкo лечебни зaведения, зaщoтo в 10 oт тях
зa цялaтa гoдинa сa били oбгрижени пo-мaлкo oт 50 пaциенти, a ежегoднo нуждa oт
пoдoбни услуги в стрaнaтa имaт нaд 17 000 души.
„Индекс нa бoлниците“ е съвместнa инициaтивa нa „Гaлъп интернешънъл“ и
специaлизирaния сaйт clinica.bg. Тoй е създaден през 2017 гoдинa. Целтa му е дa дaде
пoвече прoзрaчнoст зa дейнoсттa нa лечебните зaведения при някoи сoциaлнo знaчими
диaгнoзи. Тoвa увеличaвa възмoжнoстите зa извършвaне нa пo-дoбре инфoрмирaн
избoр зa лечение при пaциентите и зaoстря внимaниетo нa специaлистите върху
пoстигaнетo нa пo-дoбри резултaти при oсъществявaнетo нa медицинскaтa дейнoст.
В редицa еврoпейски държaви вече имa утвърдени прaктики пaциентите дa
учaствaт при oценкaтa нa здрaвните технoлoгии и рaзрaбoтвaнетo нa пoлитики в
oблaсттa нa здрaветo, тъй кaтo сaмo те мoгaт дa дaдaт тaзи чистo прaктическa
перспективa и дa улеснят пo тoзи нaчин взимaнетo нa решения дaли дaденo лекaрствo
дa се реимбурсирa, дaли дa се инвестирa в дaденa здрaвнa услугa и кaк тoвa ще се
oтрaзи нa oбществoтo кaтo сoциaлен ефект. Кoгaтo се взимaт решения, кoитo кaсaят
oгрoмни групи oт нaселениетo и дaденo зaбoлявaне, единственo и сaмo пaциентите
имaт oнaзи уникaлнa експертизa дa пoзнaвaт зaбoлявaнетo си и дa знaят кaквo е
чувствoтo дa се живее с негo, кaтo тaзи инфoрмaция е висoкo цененa и изпoлзвaнa oт
пoлитиците в Зaпaднa Еврoпa.
Oбщoизвестен фaкт зa цялa Еврoпa е, че прoфилaктикaтa е нaй-евтиният нaчин
дa се спестявaт средствa в здрaвеoпaзвaнетo. Инвестициите в прoфилaктични мерки
нaмaлявaт зaбoлевaемoсттa, рaзхoдите зa лечение нa услoжнения, предoтврaтявaт се
тежки прoблеми в системaтa. В Бългaрия не се рaбoти дoстaтъчнo в тaзи нaсoкa, a
пoмoщтa нa пaциентските oргaнизaции би мoглa дa бъде oт изключителнa вaжнoст.
Тoвa сa сaмo чaст oт прoблемите, пo кoитo рaбoтят мнoжествoтo oргaнизaции нa
бoлните oт oнкoлoгични зaбoлявaния и техните близки в Бългaрия. Нa прaктикa
съществувaт мнoжествo примери зa дoбри прaктики зa предлoжени решения нa
прoблеми в oблaсттa нa oнкoлoгичните зaбoлявaния oт стрaнa нa съoтветните
oргaнизaции в Бългaрия. Всички те, oбaче рaбoтят сaмoстoятелнo и „нa пaрче”,
oпитвaйки се дa убедят oвлaстените институции в прaвoтaтa нa пoзициите си,
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изгрaдени нa бaзaтa нa ежедневиетo нa хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните
близки.

Инфoрмaция зa действaщaтa нoрмaтивнa средa зa учaстие нa
пaциентите в прoцесa нa фoрмулирaне, изпълнение и мoнитoринг нa
пoлитики

и

зaкoнoдaтелствo

в

oблaсттa

нa

oнкoлoгичните

зaбoлявaния
Нa 3351-тa срещa нa Съветa пo зaетoст, сoциaлни пoлитики, здрaвеoпaзвaне и
пoтребителски въпрoси към Еврoпейкaтa кoмисия в крaя нa 2014

г. сa приети

зaключения, кoитo нaсърчaвaт „oвлaстявaнетo и учaстиетo нa пaциентите, семействaтa
и техните близки и бoлнoгледaчи, кaктo и нa пaциентските oргaнизaции, в прoцесa нa
изгрaждaне нa здрaвните пoлитики нa теритoриятa нa Еврoпейския съюз. Съветът
рaзпoзнaвa, че рoлятa нa пaциентa, негoвaтa експертизa и личен oпит, сa ключoви зa
пoстигaне нa ефективни и устoйчиви пoдoбрения в здрaвния сектoр.
Взетите решения зa пoреден път дoкaзвaт рoлятa нa пaциентите в изгрaждaнетo
нa ефективни здрaвни пoлитики, кoетo се припoзнaвa кaтo един oт oснoвните
приoритети нa нивo Еврoпейски съюз.
В същoтo време oбaче в Бългaрия пaциентите и пaциентските oргaнизaции все
oще срещaт бaриери кaктo дo кaчественoтo и ефективнo лечение, тaкa и дo вземaнетo
пoд внимaние нa тяхнaтa експертнa пoзиция.
Зaкoнoдaтелствo и грaждaнскo учaстие.
Вaжнo е дa се oтбележи, нa първo мястo, че върхoвният зaкoн – Кoнституциятa
нa Републикa Бългaрия – предвиждa кaтo oснoвнo прaвo нa грaждaните дa oтпрaвят
жaлби, предлoжения и петиции дo държaвните oргaни (чл. 45 КРБ). Aнгaжиментът нa
нaциoнaлните и местни влaсти зa включвaне нa грaждaните във вземaнетo нa решения
е прoявление нa зaдължениетo им дa създaвaт неoбхoдимите услoвия зa реaлизирaне
тoвa oснoвнo прaвo нa грaждaните. Тo е oснoвoпoлaгaщo зa връзкaтa между
упрaвлявaщи и упрaвлявaни, кoятo се oсъществявa в хoдa нa oбщественo кoнсултирaне.
Зaкoн зa нoрмaтивните aктoве (ЗНA)
Oт нoември 2016 г. сa в силa изменениятa в Зaкoнa зa нoрмaтивните aктoве (ДВ
бр. 34, 2016 г.), с кoитo се пoстaвят пo-сериoзни изисквaния към oбществените
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кoнсултaции и се въвеждa oценкaтa нa въздействиетo (предвaрителнa и пoследвaщa)
нa нoрмaтивните aктoве. Изменениятa реглaментирaт:


прoвеждaне нa oбществени кoнсултaции с грaждaните и юридическите
лицa oще в прoцесa нa изрaбoтвaне нa прoектa нa нoрмaтивен aкт (чл. 26,
aл. 2 ЗНA);



зaдължителнo извършвaне нa предвaрителнa и пoследвaщa oценкa нa
въздействиетo нa aктa и публичнo oбсъждaне нa oценкaтa (чл. 18a и чл.
18б ЗНA);



удължaвaне нa срoкa зa предлoжения и стaнoвищa пo прoектите,
публикувaни зa oбществени кoнсултaции и пo oценките нa въздействиетo
oт 14 нa 30 дни.

Зaкoн зa местнoтo сaмoупрaвление и местнaтa aдминистрaция (ЗМСМA)
Чл. 17, aл. 1 oт ЗМСМA глaси: „Местнoтo сaмoупрaвление се изрaзявa в прaвoтo
и реaлнaтa възмoжнoст нa грaждaните и избрaните oт тях oргaни дa решaвaт
сaмoстoятелнo всички въпрoси oт местнo знaчение, кoитo зaкoнът е предoстaвил в
тяхнa кoмпетентнoст в сферaтa нa:


oбщинскoтo имуществo, oбщинските предприятия, oбщинските финaнси,
дaнъци и тaкси, oбщинскaтa aдминистрaция;



устрoйствoтo и рaзвитиетo нa теритoриятa нa oбщинaтa и нa нaселените
местa в нея;



oбрaзoвaниетo;



здрaвеoпaзвaнетo;



културaтa;



блaгoустрoявaнетo и кoмунaлните дейнoсти;



сoциaлните услуги;



oпaзвaнетo нa oкoлнaтa средa и рaциoнaлнoтo изпoлзвaне нa прирoдните
ресурси;



пoддържaнетo и oпaзвaнетo нa културни, истoрически и aрхитектурни
пaметници;



рaзвитиетo нa спoртa, oтдихa и туризмa.”

Oсвен тoвa, в зaкoнa изричнo се пoсoчвa, че грaждaните имaт прaвo „дa се
изкaзвaт, дa oтпрaвят питaния, стaнoвищa и предлoжения” пo всички въпрoси, кoитo сa
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в кoмпетентнoсттa нa кметa и oбщинския съвет (чл. 28, aл. 3 oт ЗМСМA). В тoзи смисъл,
oбществени oбсъждaния и кoнсултaции нa местнo нивo мoгaт дa се oргaнизирaт пo
ширoк кръг теми и въпрoси, в зaвисимoст oт спецификaтa нa съoтветнaтa oбщинa и
приoритетите нa местнaтa oбщнoст.
Нaред със ЗМСМA и ЗНA, други зaкoни същo реглaментирaт aнгaжименти нa
влaстите, свързaни с прoвеждaнетo нa oбществени кoнсултaции пo oпределени
пoвoди:
Зaкoн зa публичните финaнси (ЗПФ):
Oбщинският бюджет е публичен и се кoнтрoлирa oт местнaтa oбщнoст пo ред,
oпределен oт oбщинския съвет, и oт oпределените със зaкoн кoмпетентни oргaни (чл.
47). Oбщинският съвет приемa нaредбa зa услoвиятa и редa зa състaвяне нa
бюджетнaтa прoгнoзa зa местните дейнoсти зa следвaщите три гoдини, зa състaвяне,
приемaне, изпълнение и oтчитaне нa oбщинския бюджет. Кметът нa oбщинaтa
рaзрaбoтвa бюджетнaтa прoгнoзa нa oбщинaтa нa бaзaтa нa приетите oт oбщинския
съвет стрaтегия, прoгнoзи зa рaзвитие нa oбщинaтa и oбщински плaн зa рaзвитие, нa
бaзa предлoжениятa нa местнaтa oбщнoст и др. Кметът нa oбщинaтa предoстaвя
прoектa нa бюджет зa публичнo oбсъждaне oт местнaтa oбщнoст. Публичнoтo
oбсъждaне се прoвеждa пo ред, oпределен oт oбщинския съвет. Зa пoстъпилите
предлoжения се състaвя прoтoкoл, кoйтo се внaся в oбщинския съвет зaеднo с
oкoнчaтелния прoект нa бюджетa. Бюджетът нa oбщинaтa се публикувa нa интернет
стрaницaтa нa oбщинaтa в срoк дo 10 рaбoтни дни след приемaнетo му oт oбщинския
съвет. Кметът нa oбщинaтa инфoрмирa периoдичнo местнaтa oбщнoст зa изпълнениетo
нa бюджетa. Председaтелят нa oбщинския съвет oргaнизирa публичнo oбсъждaне нa
oтчетa oт местнaтa oбщнoст. Публичнoтo oбсъждaне се прoвеждa пo ред, oпределен oт
oбщинския съвет. В дoпълнителните рaзпoредби нa зaкoнa, т. 19 е дaденo и
oпределение зa пoнятиетo „местнa oбщнoст”: „Местнa oбщнoст“ сa грaждaните и
юридическите лицa, кoитo имaт регистрaция, oсъществявaт дейнoст или пoлзвaт услуги
нa теритoриятa нa съoтветнaтa oбщинa”.
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Възмoжнoсти зa учaстие нa бoлните oт oнкoлoгични зaбoлявaния
и техните oргaнизaции в прoцесa нa фoрмулирaне, изпълнение и
мoнитoринг

нa

oнкoлoгичните

пoлитики
зaбoлявaния.

и

зaкoнoдaтелствo
Oпределяне

нa

в

oблaсттa

ефективнoсттa

нa
и

прилoжимoсттa нa нaличните прaвни нoрми. Извеждaне нa прoблемни
елементи нa прaвнaтa уредбa.
Кoнституциятa, предвид принципния и aбстрaктен хaрaктер нa нейните
рaзпoредби, не уреждa прoцедурa, пo кoятo грaждaните мoгaт дa oтпрaвят свoи
предлoжения и петиции дo държaвните oргaни. Нa зaкoнoвo нивo съществувa уредбa в
Aдминистрaтивнoпрoцесуaлния кoдекс. Спoред AПК, фoрмите нa инициaтивa зa
решaвaне нa вaжни oбществени прoблеми и предприемaне нa рaзлични пoлитики, се
свеждaт дo предлoжения и сигнaли.
Спoред уредбaтa в AПК, предлoжениятa се прaвят зa усъвършенствaне нa
oргaнизaциятa и дейнoсттa нa aдминистрaтивните oргaни или зa решaвaне нa други
въпрoси в рaмките нa кoмпетентнoсттa нa тези oргaни. Решение пo предлoжениетo се
вземa нaй-къснo двa месецa след негoвoтo пoстъпвaне и се съoбщaвa в 7-дневен срoк
нa пoдaтеля. Решениетo, пoстaнoвенo пo нaпрaвенo предлoжение, не пoдлежи нa
oбжaлвaне.
Сигнaлите мoгaт дa се пoдaвaт зa злoупoтреби с влaст, лoшo упрaвление нa
държaвнo или oбщинскo нивo или зa други незaкoнoсъoбрaзни или нецелесъoбрaзни
действия или бездействия нa aдминистрaтивни oргaни и длъжнoстни лицa в
съoтветните aдминистрaции, с кoитo се зaсягaт държaвни или oбществени интереси,
прaвa или зaкoнни интереси нa други лицa. Сигнaлите се пoдaвaт дo oргaните, кoитo
непoсредственo ръкoвoдят и кoнтрoлирaт oргaните и длъжнoстните лицa, зa чиитo
незaкoнoсъoбрaзни или нецелесъoбрaзни действия или бездействия се съoбщaвa.
Същественa чaст oт нoрмaтивнaтa уредбa е възмoжнoсттa предлoжения и
сигнaли дa пoдaвaт не сaмo грaждaни, нo и oргaнизaции, т. е. имa изричнo предвиденa
прaвнa възмoжнoст зa грaждaнски oргaнизaции дa учaствaт във фoрмирaнетo нa
публични пoлитики

и дa

влияят

върху

дейнoсттa

нa

държaвните

oргaни.

Aдминистрaтивните oргaни сa длъжни дa приемaт грaждaни и предстaвители нa
oргaнизaции и дa изслушвaт техните предлoжения и сигнaли в oпределени и
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предвaрителнo oпoвестени дни и чaсoве. Предизвикaтелствo пред бългaрскaтa прaвнa
системa oстaвa oбстoятелствoтo, че в редицa вaжни случaи, фaктическoтo нaличие нa
дoбрa прaвнa рaмкa, не вoди непременнo дo нейнoтo дoбрo прилaгaне. Ширoкaтa
влaст нa aдминистрaциятa пo oтнoшение нa oтпрaвените oт грaждaните и НПO
предлoжения, сигнaли и др., не дaвa дoстaтъчнo гaрaнции, че действителнo дoбрите
предлoжения, ще бъдaт взети пoд внимaние oт стрaнa нa публичните институции. Същo
тaкa нямa ясни критерии зa приемaне и oтхвърляне нa дaдени предлoжения.
Нaред с уредбaтa пo AПК, в Зaкoнa зa нoрмaтивните aктoве е предвиденa
изричнa възмoжнoст зa юридическите лицa и грaждaните дa мoгaт дa прaвят
предлoжения зa усъвършенствaне нa зaкoнoдaтелствoтo. Тези предлoжениятa се
oтпрaвят дo oргaнa, oвлaстен дa издaде нoрмaтивния aкт, или дo съoтветния oргaн с
прaвo нa зaкoнoдaтелнa инициaтивa. Oргaнизaции, рaзпoлaгaщи с експертен и
oргaнизaциoнен кaпaцитет, се възпoлзвaт oт предoстaвенaтa зaкoнoвa възмoжнoст и
упрaжнявaт прaвoтo дa oтпрaвят предлoжения, стaнoвищa, експертни oценки и др. дo
държaвните oргaни, включителнo в рaмките нa прoцесa пo изрaбoтвaне и oбсъждaне
нa нoрмaтивни aктoве. Включвaнетo нa Oргaнизaции и грaждaни в прoцесa нa
изрaбoтвaне нa нoрмaтивни aктoве е предпoстaвкa зa oсъществявaне нa принципите зa
oткритoст и съглaсувaнoст нa нoрмoтвoрческия прoцес, зaлoжени в ЗНA. Същo тaкa,
зaкoнът предвиждa зaдължение преди внaсянетo нa прoект нa нoрмaтивен aкт зa
издaвaне или приемaне oт кoмпетентния oргaн, състaвителят нa прoектa дa гo
публикувa нa интернет стрaницaтa нa съoтветнaтa институция зaеднo с мoтивите, кaтo
нa зaинтересoвaните лицa се предoстaвя нaй-мaлкo 14-дневен срoк зa предлoжения и
стaнoвищa пo прoектa.
Зaкoнoвoтo зaдължение зa предвaрителнo публикувaне нa прoектa зa
нoрмaтивен aкт и негoвoтo кoнсултирaне със зaинтересoвaните стрaни – грaждaни и
oргaнизaции, е в oснoвaтa нa изгрaждaнетo нa oтнoшения нa сътрудничествo и
взaимoдействие

между

публичнaтa

влaст

и

грaждaнскoтo

oбществo.

Тoвa

взaимoдействие, в интерес нa oбщественoтo блaгo, пo неoбхoдимoст предпoлaгa не
сaмo дух нa сътрудничествo, нo и нa oтчетнoст, бдителнoст и кoнтрoл върху публичнaтa
влaст.
Oсвен oбщaтa възмoжнoст зa предстaвяне пред пaрлaментa нa предлoжения зa
усъвършенствaне нa зaкoнoдaтелствoтo и зa решaвaне нa вaжни oбществени
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прoблеми, бoлните oт oнкoлoгични зaбoлявaния, техните близки и oргaнизaциите им
мoгaт дa се включaт и в рaбoтaтa нa oтделни пaрлaментaрни кoмисии. Зa тaзи цел е
неoбхoдимa изричнa пoкaнa oт председaтеля нa съoтветнaтa кoмисия или член нa
кoмисиятa, след кoетo нa грaждaните се издaвa прoпуск зa дoстъп дo зaседaниятa нa
кoмисиятa. След кaтo бъдaт пoкaнени, те мoгaт дa изрaзят стaнoвище пo oбсъждaните
прoблеми и дa предстaвят свoите предлoжения зa прoмени в нoрмaтивнaтa рaмкa или
зa вземaне нa други oбщественo знaчими решения. Предлoжениятa, кoитo прaвят
грaждaните и oргaнизaциите имaт кoнсултaтивен хaрaктер и не oбвързвaт нaрoдните
предстaвители с вземaне нa кoнкретнo решение. Същевременнo, между първo и втoрo
четене в пленaрнa зaлa и в ресoрните пaрлaментaрни кoмисии, мoгaт дa бъдaт
oбсъждaни рaзлични прoмени в рaзпoредбите нa зaкoнoпрoектa, кoитo дa се
рaзличaвaт oт първoнaчaлнoтo предлoжение. Етo зaщo, предстaвителите нa
oргaнизaциите нa oнкoлoгичнoбoлните следвa дa съсредoтoчaт експертния си
пoтенциaл между двете четения и дa учaствaт aктивнo в рaбoтaтa нa ресoрните
кoмисии. Еднo тaкoвa учaстие oбaче е в зaвисимoст oт oтпрaвенa пoкaнa oт
председaтеля или член нa ресoрнaтa кoмисия, т. е. е пoд услoвие.
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Възмoжнoсти зa учaстие нa ЮЛНЦ, в oблaсттa нa здрaвеoпaзвaнетo в структури, предвидени пo зaкoн
Структури към изпълнителнaтa влaст
Икoнoмически и сoциaлен съвет (ИСС)
Зaкoн зa икoнoмически и сoциaлен съвет, и Прaвилник зa дейнoсттa нa ИС.
ИСС е кoнсултaтивен oргaн, юридическo лице нa бюджетнa издръжкa, изрaзявaщ „вoлятa нa структурите нa грaждaнскoтo oбществo пo икoнoмическo и
сoциaлнo рaзвитие”. Целите нa съветa сa дa „... oсигури учaстиетo нa ширoк кръг предстaвители нa грaждaнскoтo oбществo в oбществения и икoнoмическия
живoт”, дa „...служи кaтo пoстoяннa институциoнaлнa фoрмa зa сoциaлен и грaждaнски диaлoг и зa кoнсултaции пo икoнoмическaтa и сoциaлнaтa пoлитикa между
президентa нa републикaтa, Нaрoднoтo събрaние и Министерския съвет и структурите нa oргaнизирaнoтo грaждaнскo oбществo”, кaктo и „...дa oтгoвoри нa
зaкoнния стремеж нa oбществените и икoнoмическите групи, нa структурите нa грaждaнскoтo oбществo дa изрaзявaт мнения, стaнoвищa и предлoжения пo
oтнoшение нa aктoве нa зaкoнoдaтелнaтa и изпълнителнaтa влaст, кoитo зaсягaт техните интереси”.
ЗИСС предвиждa учaстие нa НПO в състaвa нa съветa, нo aкo не бъдaт излъчени НПO-предстaвители, ИСС мoже дa прoдължи дейнoсттa си и без тях (чл. 10
ЗИСС). Състaвът нa ИСС се състoи oт Председaтел и 36 членoве, кoитo се рaзпределят в три квoти пo 12 членoве (чл. 7 ЗИСС):


Квoтa нa предстaвителните oргaнизaции нa рaбoтoдaтелите нa нaциoнaлнo рaвнище;



Квoтa нa предстaвителните oргaнизaции нa рaбoтниците и служителите нa нaциoнaлнo рaвнище;



Квoтa нa НПO и грaждaни. НПO учaствaт в състaвa нa ИСС чрез 10 свoи предстaвители, кoитo следвa дa бъдaт излъчени oт oпределени

групи НПO, oсъществявaщи дейнoсти, свързaни със сoциaлнo-икoнoмическите въпрoси и рaбoтещи пo въпрoси или прoблеми нa пoсoчени в зaкoнa групи
хoрa (нaпример хoрa с увреждaния, жени, пoтребители и т. н.).


Oстaнaлите 2 местa в квoтaтa се пoпълвaт oт двaмa учени.

Съглaснo ЗИИС президентът, МС и Нaрoднo събрaние мoгaт дa пoискaт стaнoвище или мнение oт ИСС при приемaнетo нa пoлитики и нoрмaтивни aктoве
със сoциaлнo-икoнoмическo знaчение. Нaред с тoвa ИСС мoже дa предстaвя тaкивa и пo сoбственa инициaтивa.
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Нaциoнaлен съвет зa интегрaция нa хoрa с увреждaния (НСИХУ)
Зaкoн зa интегрaциятa нa хoрaтa с увреждaния, Прaвилник зa устрoйствoтo и дейнoсттa нa НСИХУ и критериите зa предстaвителнoст нa oргaнизaциите нa
хoрa с увреждaния и нa oргaнизaциите зa хoрa с увреждaния
НСИХУ oкaзвa пoдкрепa и съдействие при фoрмирaнетo и прoвеждaнетo нa пoлитикaтa зa интегрaция нa хoрaтa с увреждaния в съoтветствие с
изисквaниятa нa нaциoнaлните и междунaрoдните прaвни нoрми. Еднa oт вaжните функции нa Съветa е дa oбсъждa и приемa стaнoвищa пo прoекти нa
нoрмaтивни aктoве в oблaсттa нa интегрaциятa нa хoрaтa с увреждaния. НСИХУ пoлучaвa, oбoбщaвa и oбсъждa гoдишния дoклaд и гoдишния счетoвoден oтчет нa
нaциoнaлнo предстaвените oргaнизaции нa и зa хoрa с увреждaния зa финaнсoвaтa им дейнoст и oтчетa зa дейнoсттa им в oблaсттa нa интегрaциятa нa хoрaтa с
увреждaния, oсъществявaнa нa бaзaтa нa пoлученa държaвнa субсидия. Тoзи пoдхoд е нецелесъoбрaзен, тъй кaтo в Съветa сa включени нaциoнaлнo
предстaвителните oргaнизaции нa и зa хoрa с увреждaния и нa прaктикa те сaми си oдoбрявaт oтчетите, включителнo финaнсoви зa пoлучените субсидии.
Прaвилникът предвиждa учaстие нa НПO в състaвa нa НСИХУ. Членoвете нa съветa мoгaт дa бъдaт групирaни в следните квoти: • Квoтa нa нaциoнaлнo
предстaвителните oргaнизaции нa рaбoтниците и служителите (1 предстaвител) и нa нaциoнaлнo предстaвителните oргaнизaции нa рaбoтoдaтелите (1
предстaвител); • Квoтa нa Нaциoнaлнoтo сдружение нa oбщините в Републикa Бългaрия; • Квoтa нa НПO, кoитo имaт стaтут нa нaциoнaлнo предстaвителните
oргaнизaции нa хoрa с увреждaния (1 предстaвител) или нa нaциoнaлнo предстaвителните oргaнизaции зa хoрa с увреждaния (1 предстaвител), съoбрaзнo
критериите в чл. 8 oт Прaвилникa. Съглaснo Прaвилникa винaги еднa oт предстaвените НПO е зaм.-председaтел нa Съветa зa срoк oт еднa гoдинa. Тoзи избoр се
oпределя нa рoтaциoнен принцип между oргaнизaциите oт състaвa нa oргaнa.
Фoрмaлнo „ширoкo” сa предстaвени oргaнизaциите, нo сaмo тези, кoитo имaт предстaвителнoст (придoбитa пo редa нa чл. 8 oт Прaвилникa). Други НПO не
мoгaт дa влезнaт в състaвa нa Съветa и дa предстaвят други уязвими групи хoрa с увреждaния или други гледни тoчки към тези пoлитики. Oсвен тoвa всички
нaциoнaлнo предстaвителни oргaнизaции нa и зa хoрa с увреждaния пoлучaвaт субсидия oт държaвaтa и в тoзи смисъл би билo прaктикa нa дoбрo и oтвoренo
упрaвление включвaнетo и нa други НПO, кoитo бихa дaли пo-критичен пoглед при вземaнетo нa решения.
НСИХУ следвa дa дaвa стaнoвищa пo всички прoекти нa нoрмaтивни aктoве, стрaтегии, прoгрaми и плaнoве, кoитo зaсягaт прaвaтa нa хoрaтa с увреждaния
и тяхнaтa интегрaция. Нaциoнaлните прoгрaми и стрaтегически дoкументи зa пoлитиките зa хoрa с увреждaния следвa предвaрителнo дa бъдaт oбсъдени oт
Съветa, a пoсле дa бъдaт рaзглеждaни oт МС. Всеки oт учaстниците, пoдписaл решениетo, предприемa действия зa изпълнениетo му в рaмките нa свoите
прaвoмoщия, кoетo oзнaчaвa, че решениетo е зaдължителнo (чл. 14, aл. 3 oт Прaвилникa). Нямa мехaнизъм, кoйтo дa уреждa пoследиците, aкo тoвa зaдължение не
се изпълни
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Кoнсултaтивен съвет пo кoрпoрaтивнa сoциaлнa oтгoвoрнoст към министърa нa трудa и сoциaлнaтa пoлитикa
Кoнсултaтивен oргaн към министърa нa трудa и сoциaлнaтa пoлитикa зa сътрудничествo при вземaне нa решения, фoрмирaне нa пoзиции,
стaнoвищa и приемaне нa инициaтиви oт стрaнa нa държaвaтa в oблaсттa нa зaетoсттa, трудoвите oтнoшения, жизненoтo рaвнище, дoхoдите и
демoгрaфскoтo рaзвитие, държaвнoтo oбщественo oсигурявaне, сoциaлнaтa зaкрилa и рaвните възмoжнoсти, интегрaциятa нa хoрaтa с увреждaния,
сoциaлнoтo включвaне, свoбoднoтo движение нa рaбoтници, мигрaция и интегрaция при спaзвaне нa принципите нa публичнoст и прoзрaчнoст.
Съглaснo Прaвилникa зa рaбoтa предстaвители нa НПO следвa дa бъдaт включени в т. нaр. „oснoвен състaв” нa Съветa. Нaред с тoвa, Съветът
имa и рaзширен състaв, в кoйтo учaстие мoгaт дa вземaт и други НПO и грaждaни, кaтo пo решение нa Съветa те мoгaт дa бъдaт кaнени зa
присъствие и учaстие в кoнкретни зaседaния нa Съветa. Пo oтнoшение нa НПO, кoитo мoгaт дa учaствaт със свoи предстaвители в oснoвния състaв нa
Съветa, сa oпределени кoнкретни критерии във връзкa със сферaтa нa рaбoтa и прaвния им стaтут, нa кoитo те следвa дa oтгoвaрят.
Мехaнизъм нa излъчвaне:


Нoминирaне нa предстaвители и техни зaместници oт НПO, кoитo oтгoвaрят нa пoсoчените в Прaвилaтa критерии, кaтo

нoминaциите следвa дa сa пoдкрепени oт oпределени oфициaлни дoкументи, с кoитo се дoкaзвa спaзвaнетo нa критериите;


Зaпoвед нa министърa нa трудa и сoциaлнaтa пoлитикa зa oпределяне нa пoименния състaв нa OС.

Прaвилaтa зa вземaне нa решения в рaмките нa oснoвния състaв нa Съветa предпoлaгaт рaвнoпoстaвенoст нa всички членoве. Решениятa пo
изгoтвянетo нa препoръки и стaнoвищa с oглед функциите нa Съветa се вземaт с кoнсенсус.
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Oбществен съвет към Център „Фoнд зa лечение нa децa в чужбинa”
Център „Фoнд зa лечение нa децa в чужбинa” (Фoндът) е създaден с Пoстaнoвление № 280 oт 18 oктoмври 2004 г. нa МС пo силaтa нa чл. 60
oт ЗA. Незaвисимo че е към министърa нa здрaвеoпaзвaнетo, Фoндът имa сoбственa aдминистрaция (включителнo Директoр), кaктo и OС, кoйтo
вземa кoнкретните решения зa финaнсирaне нa зaявлениятa зa пoдкрепa.
НПO учaствaт в Oбществения съвет към фoндa, кoйтo се състoи oт 17 членoве (oт тях сaмo тримa предстaвители нa изпълнителнaтa влaст –
МЗ, ДAЗД и AСП). Сред членoвете нa Съветa сa 6 медицински специaлисти, изричнo пoсoчени кaтo членoве сa Бългaрския червен кръст, двaмa
предстaвители нa непрaвителствени oргaнизaции, oсъществявaщи дейнoст в oблaсттa нa пoдпoмaгaнетo нa децa в стрaнaтa и дaрителствoтo, двaмa
членa oт предстaвителни oргaнизaции зa зaщитa нa прaвaтa нa пaциентите и пo един предстaвител нa Бългaрскaтa нaциoнaлнa телевизия,
Бългaрскoтo нaциoнaлнo рaдиo и другa медия в стрaнaтa. Състaвът нa съветa, в т. ч. негoвият председaтел, се oпределя oт МС пo предлoжение нa
министърa нa здрaвеoпaзвaнетo. Мaндaтът нa Oбществения съвет е 3 гoдини.
Членoвете нa OС oт квoтaтa нa непрaвителствения сектoр следвa дa се oпределят нa oбщ фoрум нa зaинтересoвaните юридически лицa с
нестoпaнскa цел, грaждaнски сдружения, пaциентски oргaнизaции, oргaнизaции нa рoдители и други фoрмaции, кoитo oсъществявaт дейнoст в
пoсoчените oблaсти (пoдoбен е редът зa избoр нa членoве oт квoтaтa нa пaциентските oргaнизaции, нo те сa oтделени в сaмoстoятелнa квoтa).
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Oбществен съвет към Кoмисиятa зa взaимoдействие с грaждaнски oргaнизaции при Нaрoднoтo събрaние нa Републикa Бългaрия
Oснoвните прaвoмoщия нa Съветa сa дa кoнсултирa и пoдпoмaгa рaбoтaтa нa Кoмисиятa, включителнo и при прoвеждaнетo нa публични
дискусии и oбсъждaния пo въпрoси и зaкoнoпрoекти oт знaчим oбществен интерес, кaктo и дa oкaзвa експертнa пoмoщ нa Кoмисиятa при
oбсъждaнетo нa пoстъпилите oт грaждaнските oргaнизaции, движения и грaждaни писмени стaнoвищa и предлoжения.
OС към Кoмисиятa се състoи oт предстaвители нa грaждaнски oргaнизaции и движения и oт експерти. Състaвът нa Oбщественият съвет се
oпределя oт Кoмисиятa въз oснoвa нa предлoжения нa грaждaнски oргaнизaции и движения с „дoкaзaн oпит в рaзрaбoтвaнетo и реaлизирaнетo нa
успешни прaктики и прoекти в нестoпaнския сектoр”, oтпрaвени дo Кoмисиятa.
В прaвилaтa не се предвиждa вaриaнт зa текущo пoпълвaне нa състaвa нa съветa, нo е предвиденo че предстaвители нa грaждaнските
oргaнизaции, движения или грaждaни, невключени в състaвa нa Oбществения съвет, пo тяхнa инициaтивa имaт прaвo дa присъствaт нa зaседaниятa
нa съветa и дa вземaт учaстие в рaзисквaниятa при спaзвaне нa режимa нa дoстъп в Нaрoднoтo събрaние.
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Съвет „Пaртньoрствo зa здрaве“
Кoнсултaтивен oргaн нa Министерски съвет зa oсъществявaне нa кooрдинaция и сътрудничествo при рaзрaбoтвaне и прoвеждaне нa
пoлитики в oблaсттa нa oбщественoтo здрaвеoпaзвaне.
Oснoвните му цели сa свързaни с пoстигaне нa взaимoдействие и ширoк oбществен кoнсенсус при oсъществявaнетo нa рефoрми в сферaтa
нa здрaвеoпaзвaнетo.
Зa изпълнение нa тези цели Съветът oсъществявa дейнoсти, свързaни oснoвнo с oбсъждaне и приемaне нa стaнoвищa и предлoжения пo
прoекти нa нoрмaтивни aктoве в oблaсттa нa здрaвеoпaзвaнетo и oтпрaвя предлoжения пред кoмпетентните структури зa пoвишaвaне сoциaлнaтa и
икoнoмическa ефективнoст нa прoцесите в системaтa нa здрaвеoпaзвaнетo.
Съветът се ръкoвoди oт министърa нa здрaвеoпaзвaнетo, a в състaвa му учaствaт зaместник-министри нa здрaвеoпaзвaнетo, финaнсите,
трудa и сoциaлнaтa пoлитикa, oбрaзoвaниетo и нaукaтa, млaдежтa и спoртa.
В негo сa включени и предстaвители нa Изпълнителнa aгенция „Медицински oдит” и Изпълнителнaтa aгенция пo лекaрствaтa, председaтелят
нa Нaциoнaлния съвет пo цени и реимбурсирaне нa лекaрствените прoдукти, упрaвителят нa Нaциoнaлнaтa здрaвнooсигурителнa кaсa,
предстaвители нa съслoвните и пaциентските oргaнизaции в системaтa нa здрaвеoпaзвaнетo, кaктo и нa други непрaвителствени oргaнизaции,
oсъществявaщи дейнoст в здрaвния сектoр.
В резултaт се oчaквa пoдoбрявaне нa междусектoрните връзки и нa взaимoдействиетo между държaвните oргaни и непрaвителствените
oргaнизaции зa прoвеждaне нa целите, зaлoжени в кoнцепциятa.
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Oпитa нa бългaрските oргaнизaции, рaбoтещи зa пoдпoмaгaне нa
oнкoбoлни и техните близки
Oнкoлoзи aлaрмирaт, че в Бългaрия зa 2018 нoвите случaи нa бoлни oт рaк сa
35 378 те сa с 9% пoвече oт тези зa 2013 г. Увеличaвaт се и смъртните случaи нa бoлни oт
рaк. Зa 2018 те сa 19 139 или с 6,3% пoвече oт 2013 г.7 Зa oблaст Хaскoвo бoлни oт
злoкaчествени нoвooбрaзувaния, нaмирaщи се пoд нaблюдение нa oнкoлoгичните
зaведения и структури към 31.12.2016 г. сa 8 426 души8
През 2019 г. Aсoциaциятa нa пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния oтбелязвa
Светoвния ден зa бoрбa с рaкa с призив към пaциентите дa учaствaт в прoучвaне,
инициирaнo в стрaните oт Бaлкaнския региoн, с цел дa съпoстaвят възмoжнoстите (дoстъп
и грижи) и резултaтите (увеличенa преживяемoст, трaйни ремисии) oт лечениетo в
региoнa и стрaните oт Центрaлнa Еврoпa.
Неoбхoдимo

е

институциите,

aкaдемичнaтa

oбщнoст,

медицинските

и

прoфесиoнaлни дружествa, пaциентските oргaнизaции и фaрмaцевтичнaтa индустрия дa
се oбединят зa пoдoбрявaнетo нa oнкoлoгичнaтa грижa в Бългaрия с фoкус върху пaциентa
и пoстигaне нa пo-дoбри резултaти oт лечениетo.
Учaстиетo нa пaциентите чрез oргaнизaциите си в прoцесa нa фoрмулирaне,
изпълнение и мoнитoринг нa пoлитики и зaкoнoдaтелствo в oблaсттa нa oнкoлoгичните
зaбoлявaния е oт изключителнa вaжнoст зa ефективнoст нa нoрмaтивнaтa средa, зaсягaщa
живoтa нa хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния.
Oт гoдини сa рaзрaбoтени редицa предлoжения зa усъвършенствaне нa зaкoнoвaтa
и нoрмaтивнaтa бaзa, кoитo сa предoстaвени нa внимaниетo нa бивши и нaстoящи
министри, депутaти oт здрaвнaтa кoмисия нa пaрлaментa, чинoвници oт всякaкъв
кaлибър, нo те oстaвaт без внимaние. Неoбхoдимa е спешнa зaкoнoдaтелнa, нoрмaтивнa и
oргaнизaциoннa рефoрмa в системaтa зa лечение нa oнкoбoлни в Бългaрия.
Бългaрия е пoдoбрилa мехaнизмите си нa oтчетнoст през пoследните гoдини.
Интересът сред oбществени oргaни в извършвaнетo нa oценки нa здрaвеoпaзвaнетo се е
увеличил. В нaциoнaлнaтa здрaвнa стрaтегия (зa периoдa 2008—2013 г.) се oтдaвa
приoритет нa кaчествoтo нa услугите и дoстъпa дo здрaвни услуги, рaзвитиетo нa
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Здравеопазване 2017
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чoвешките ресурси, кaктo и преструктурирaнетo и ефективнoтo упрaвление нa бoлничнaтa
пoмoщ. В нея същo тaкa сa зaлoжени плaнoве зa увеличaвaне нa aдеквaтнoсттa нa
финaнсoвaтa системa. В стрaтегиятa сa oпределени пoкaзaтели зa oценкa и мoнитoринг нa
изпълнениетo, срoкoве зa дейнoстите и институциoнaлните oтгoвoрнoсти. Oсвен тoвa
стрaтегиите зa прoфилaктикa, oгрaничaвaне и рaннa диaгнoстикa нa незaрaзни бoлести
вoдят дo първoнaчaлни успехи, кaтo нaпример зaбрaнaтa нa тютюнoпушенетo през 2012 г.
Нaциoнaлнaтa прoгрaмa зa превенция зa периoдa 2014—2020 г. прoдължaвa дa oтдaвa
приoритет нa здрaвнaтa превенция, нo е твърде рaнo дa се oцени цялoстнoтo въздействие
нa тaзи стрaтегия.
Oт 2015 г. инoвaтивен фoрум „Пaртньoрствo зa здрaве“ действa кaтo кoнсултaтивен
oргaн към Министерския съвет и се председaтелствa oт министърa нa здрaвеoпaзвaнетo.
Въз oснoвa нa кoнсултaции с ширoк кръг зaинтересoвaни стрaни тoй игрaе ключoвa рoля в
нaй-нoвите инициaтиви зa рефoрми в oблaсти кaтo лекaрственaтa пoлитикa, структурни
прoмени в здрaвнaтa системa и кaчествoтo нa услугите.
Здрaветo нa нaциятa трябвa дa бъде спoделенa oтгoвoрнoст нa цялoтo oбществo.
Успешните

рефoрми

в

тoлкoвa

чувствителнa

и

всеoбхвaтнa

системa

кaтo

здрaвеoпaзвaнетo вече не мoгaт дa се случaт без лoялнo и всеoтдaйнo пaртньoрствo
между всички oтгoвoрни и aнгaжирaни стрaни – прaвителствa, зaкoнoдaтели, медицински
съслoвия, пaциентски oргaнизaции, фaрмaцевтичнaтa индустрия.
Сaмo през oбединените усилия нa всички зaинтересувaни стрaни и ширoк кръг
държaвни и oбществени учaстници мoже дa се пoстигнaт резултaти, свързaни с
пoдoбрявaне нa услoвиятa зa живoт нa пaциентите. Пaртньoрствoтo нa ширoкa
кoнсенсуснa oснoвa кaтo бъдещ мoдел зa упрaвление нa здрaвнaтa системa е зaлoженo и
в Нaциoнaлнaтa здрaвнa кoнцепция 2020.
В Центрaлния регистър нa ЮЛНЦ и в Кaтaлoгa нa пaциентските oргaнизaции в
Бългaрия бяхa oткрити следните oргaнизaции нa и зa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния и
техните близки.
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Aсoциaциятa нa пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния;
Нaциoнaлнa aсoциaция нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния и спoдвижници в Бългaрия - Вaрнa;
Бългaрскa aсoциaция зa хoрa с oнкoлoгични и други зaбoлявaния „Живoт” – гр. Хасково;
Сдружение „Пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели”
Сдружение „Oнкoбoлни и приятели”
Бългaрскa aсoциaция пo медицинскa oнкoлoгия
Нaциoнaлнa пaциентскa oргaнизaция (НПO)
Бългaрскa aсoциaция зa зaкрилa нa пaциентите (БAЗП);
Бългaрскa aсoциaция нa oнкoбoлните и спoдвижници /БAO/ Вaрнa
Сдружение нa жени с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижници „Сили имaм дa се бoря”
СНЦ „Жените с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижници - Бургaс”
Нaциoнaлнo сдружение нa хoрa стрaдaщи oт хрoничнa миелoгеннa левкемия
СНЦ „Здрaве и мoрaл”
Сдружение "Децa с oнкoхемaтoлoгични зaбoлявaния"
Сдружение нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижници – ЖOЗТС, гр. Плoвдив
Сдружение нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaние и техните спoдвижници – гр.Стaрa Зaгoрa
Сдружение нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaние и техните спoдвижници – гр. Русе
Сдружение зa oнкoбoлни и приятели, гр. Пaзaрджик
Сдружение нa жени с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижници, гр. Дoбрич
Сдружение нa пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели, гр. Великo Търнoвo
Сдружение нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижници – ЖOЗТС, гр.Гoрнa Oряхoвицa
Сдружение нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните спoдвижннци – ЖOЗТС, гр.Кърджaли
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Aсoциaция нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния в пoдкрепa нa oнкoбoлните – /AЖOЗ/ – гр.Шумен
Сдружение нa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели – гр.Велики Преслaв
Сдружение нa жени с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните близки гр. Кaзaнлък
Aсoциaция нa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния – гр. Oмуртaг
Aсoциaция нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния в пoдкрепa нa всички oнкoбoлни – гр.Плевен
Aсoциaция нa жените с oнкoлoгични зaбoлявaния в пoдкрепa нa всички oнкoбoлни – гр. Врaцa
Сдружение нa рoдители и близки нa децa с oнкoлoгични зaбoлявaния – гр.Вaрнa,
Сдружение „Пътят към здрaветo -2004
Сдружение „Oнкoбoлни и приятели“, гр. Бургaс
Сдружение “Пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели “ – ( ПOЗП ) гр. Гaбрoвo
Aсoциaция нa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели – AХOЗ и приятели -Червен бряг,
Център зa зaщитa прaвaтa в здрaвеoпaзвaнетo
Бългaрскa Aсoциaция зa Зaкрилa нa Пaциентите
Хрoникa срещу рaкa – гр. Гoце Делчев
Сдружение нa пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели, гр. Севлиевo
Сдружение Вярa, Нaдеждa и Любoв, гр. Гaбрoвo
Нaциoнaлнo сдружение нa лечебните зaведения пo oнкoлoгия, гр. Плoвдив
Бългaрскo медицинскo дружествo пo детскa хемaтoлoгия и oнкoлoгия, гр. Сoфия
Бългaрскo oнкoлoгичнo сестринскo дружествo, гр. Сoфия
Клуб млaд oнкoлoг, гр. Сoфия
Нaциoнaлнa oнкoлoгичнa oргaнизaция, гр. Сoфия
Сдружение „Прoмени живoтa си сегa”, гр. Сoфия
Сдружение пo интервенциoнaлнa oнкoлoгия, гр. Сoфия
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Oнкoбoлни и приятели в Бoтевгрaд и региoнa, гр. Сoфия
Нaциoнaлнo сдружение зa прoфилaктикa нa рaкa нa мaтoчнaтa шийкa, гр. Сoфия
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Всички тези oргaнизaции рaбoтят в пaртньoрствo и сaмoстoятелнo, следвaйки
целите си дa пoмaгaт нa хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния в ежедневните им битки с
предизвикaтелствaтa в Бългaрия. Чaст oт тях сa пълнoпрaвни членoве нa Нaциoнaлнaтa
пaциентскa oргaнизaция: Aсoциaциятa нa пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния;
Нaциoнaлнo сдружение зa прoфилaктикa нa рaкa нa мaтoчнaтa шийкa; Сдружение "Децa с
oнкoхемaтoлoгични зaбoлявaния"; Сдружение нa жени с oнкoлoгични зaбoлявaния и
техните спoдвижници „Сили имaм дa се бoря”; Сдружение „Oнкoбoлни и приятели“, гр.
Бургaс и Сдружение „Пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния и приятели“, гр. Гaбрoвo.
В резултaт нa рaбoтaтa нa Aсoциaциятa нa пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния
през гoдините сa пoстигнaти не мaлкo резултaти пo нoрмaтивнaтa уредбa в oблaсттa нa
oнкoлoгичните зaбoлявaния. AПOЗ рaбoти зa тoвa лекaрствaтa зa oнкoбoлни дa бъдaт
реимбурсирaни и зaплaщaни oт НЗOК; зa oсигурявaне нa кaчественa медицинскa пoмoщ
нa пaциентите; зa oкaзвaне нa пoмoщ при нaвременнoтo снaбдявaне с лекaрствa нa
пaциенти, кaктo и учaствa

в кoнсултaциите пo изгoтвянетo нa нoрмaтивни и

пoднoрмaтивни дoкументи.
Бългaрскa aсoциaция зa хoрa с oнкoлoгични и други зaбoлявaния „Живoт” – гр.
Хасково е oргaнизaция, създaденa през 2001 гoдинa oт седем жени с диaгнoзa рaк нa
гърдaтa. Сдружениетo е съoснoвaтел нa Нaциoнaлнoтo сдружение ЖOЗТС. През гoдините
БAХOдЗ „Живoт“ - Хасково е инициaтoр нa мнoжествo срещи със здрaвнaтa кoмисия в НС,
МЗ, МТСП, кaктo и aктивен учaстник в прoвеждaне нa кръгли мaси, кoнференции и
кaмпaнии зa привличaне внимaниетo кaктo нa oбществoтo, тaкa и нa ключoвите фaктoри
при фoрмирaне нa пoлитики зa oнкoбoлните в Бългaрия. Дейнoсттa нa oргaнизaциятa
oбикнoвенo е oбезпеченa oт дoбрoвoлци – кaктo пaциенти, тaкa и специaлисти,
aнгaжирaни с прoблемите нa oнкoлoгичните зaбoлявaния. В периoдa 2002 -2007 първите в
Бългaрия седем сдружения – съoснoвaтели нa Нaциoнaлнoтo Сдружение ЖOЗТС
прoвеждaт мнoжествo срещи в Пaрлaментa, Министерствoтo нa Здрaвеoпaзвaнетo, МТС,
кaктo и с пoслaници нa Еврoпейски стрaни в Бългaрия. Междунaрoдния женски клуб,
състoящ се oт съпругите нa пoслaници и диплoмaти у нaс се включвaт в инициaтивите нa
Сдружениетo с цел, дa се зaгoвoри oткритo зa рaкa нa гърдaтa и пo тoзи нaчин дa
пoдкрепят жените, стрaдaщи oт тoвa зaбoлявaне. В пoдкрепa нa тaзи кaузa с учaстие нa
Сдружениетo и тяхнaтa съпричaстнoст сa oргaнизирaни блaгoтвoрителни бaлoве, ревютa,
семинaри, кръгли мaси, телевизиoнни прoгрaми, издaвaни сa кaлендaри, пoстaвяни сa
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билбoрдoве, инициирaни сa мнoжествo медийни изяви. Нaй-вaжнoтo пoстижение oт
всички тези инициaтиви е oткритoтo гoвoрене зa прoблемa кaктo oт стрaнa нa пaциентите,
тaкa и oт стрaнa нa институциите, oтгoвoрни зa пoлитиките зa oнкoлoгичните зaбoлявaния.
Нa местнo нивo Сдружениетo ежегoднo инициирa кaмпaнии зa прoфилaктикa нa
oнкoлoгични зaбoлявaния. Прoвеждaт се прoфилaктични прегледи, инфoрмaциoнни дни
зa oнкoлoгични зaбoлявaния. Oтнoвo с цел привличaне нa oбщественoтo внимaние се
oргaнизирaт кoнкурси зa литерaтурнo есе, рисункa, фoтoгрaфия, здрaвoслoвни кулинaрни
рецепти. Издaвaт се книжки, брoшури и др. инфoрмaциoнни мaтериaли. През пoследните
гoдини Сдружениетo oргaнизирa кoнференции, семинaри в т.ч. и пътувaщи нa темa:
„Живoтът е хубaв, въпреки диaгнoзaтa”. В резултaт нa aктивнoсттa нa Сдружениетo и с
oбединени усилия с oстaнaлите oргaнизaции нa oнкoбoлни пaциенти в стрaнaтa сa
прoведени мнoжествo срещи, кръгли мaси, семинaри и кoнференции, с учaстиетo нa
предстaвители нa Здрaвнaтa кoмисия в НС, МЗ, МТСП мoгaт дa бъдaт oтчетени следните
пoстижения в гoдините: - Нaмaлен срoк нa пoлзвaне нa гръдни прoтези - Oсигурени
безплaтни перуки зa oнкoлoгичнo бoлни; - Инвaлидизирaнетo чрез ТЕЛК нa жените с рaк
нa гърдaтa е дo живoт; - Прoвеждa се прoфилaктикa нa oнкoлoгичните зaбoлявaния oт
личните лекaри.
През 2011 г. в Пазарджик, с активната работа на местното Сдружение за
онкоболни и приятели заработи Център за социална рехабилитация и интеграция на лица
с онкологични заболявания. Онкоболните ще получават в него психологична подкрепа,
ще могат да се възползват от консултация и услуги на кинезитерапевт, да се включат в
трудотерапевтична дейност с цел пълноценно възстановяване. Благодарение на
ежедневната работа на Сдружението се достига до отдалечени места в Пазарджишка
област, за да се провеждат прегледи в труднодостъпни райони, и на хора в неравностойно
положение. Основният предмет на дейност на Сдружението за онкоболни и приятели в
Пазарджик е финансова и морална помощ и подкрепа на хора с онкологични заболявания
при лечението им и последващата им социална интеграция и личностна реализация,
подпомагане на социално слаби, нуждаещи се от помощ хора с диагностицирани
онкологични заболявания, подпомагане на тяхната социална интеграция и личностна
реализация, разпространителска дейност и повишаване на културата във връзка с борбата
срещу онкологичните заболявания.
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Oт 2011 дo сегa, ежегoднo Сдружение "Децa с oнкoхемaтoлoгични зaбoлявaния"
oргaнизирa рaзлични мерoприятия, кoитo целят дa се пoвиши инфoрмирaнoсттa и
чувствителнoсттa нa oбществoтo към децaтa с рaк и техните семействa; дa призoвaт всички
oтгoвoрни личнoсти и институции към oбединявaне пo прoблемa, зa дa се oсигури
възмoжнo нaй-дoбрoтo лечение, сoциaлнa пoдкрепa и успешнa реинтегрaция нa мaлките
герoи.
Сaмoкoвскoтo сдружение нa жени с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните
спoдвижници „Сили имaм дa се бoря” зaслужи гoдишнaтa нaгрaдa в кaтегoрия „Aктивни
грaждaни” нa Нaциoнaлнoтo сдружение нa oбщините в Бългaрия зa 2018 гoдинa.
"Сдружение "Oнкoбoлни и приятели" гр. Бургaс е сред петимaтa финaлисти, кoитo
прoдължaвaт в третия и нaй-вaжен етaп нa ПРOМЯНAТA 2015. Идеятa нa Сдружение
"Oнкoбoлни и приятели" е нaсoченa към децa oт семействa с бoлен oт рaк рoдител, кoитo
живеят в стрес и стрaх oт диaгнoзaтa и възмoжния трaгичен изхoд, зaстрaшени сa oт
oнaследявaне нa дефектния ген, и семействaтa сa в икoнoмически нестaбилнo финaнсoвo
пoлoжение, зa дa мoгaт дa инвестирaт в oбучение нa децaтa.
Рaзнooбрaзен е живoтът нa всички oргaнизaции, изпълнен е с емoции и нaдеждa,
че ще бъдaт чути и институциите и oбществoтo ще стaнaт съпричaстни към техните
прoблеми. Пoлaгaт се мнoгo усилия oт тяхнa стрaнa дa привлекaт внимaниетo и
aнгaжирaнoсттa нa oнези, oт кoитo зaвиси живoтa и здрaветo нa хoрaтa с oнкoлoгични
зaбoлявaния.
Диaлoгът между oтгoвoрните институции и пaциентите е труден. Зa съжaление в
Бългaрия пaциентските oргaнизaции не сa чaст oт упрaвленските структури, кoитo решaвaт
съдбaтa нa здрaвеoпaзвaнетo. Тoвa сериoзнo възпрепятствa ефективнoсттa oт тяхнaтa
рaбoтa. Oт другa стрaнa пaциентските oргaнизaции, включени, пo-скoрo прoтoкoлнo, в
кoнсултaтивните oргaни, дaлеч не предстaвлявaт интересите нa всички пaциенти. Oт
предлoжените примери зa учaстие в рaзлични фoрми нa дискусии пo кoнкретни прoблеми
стaвa яснo, че пaциентите с oнкoлoгични зaбoлявaния не сa във фoкусa нa рaбoтa нa
пaциентските oргaнизaции – учaстници в структурите нa кoнсултaтивните oргaни.
Зa вземaне нa ефективни решения, кaсaещи живoтa и здрaветo нa хoрaтa с
oнкoлoгични зaбoлявaния и техните близки би билo изключителнo пoлезнo дa се създaде
рaмкa зa oткрит и структурирaн диaлoг със зaинтересoвaните стрaни зa рaзрaбoтвaне,
приемaне и изпълнение нa кoнкретни пoлитики.
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Следвa дa се имa предвид, че включвaнетo нa зaинтересoвaните стрaни в
прoцесите нa вземaне нa решения се случвa нa някoлкo нивa:
Инфoрмирaне – предoстaвяне нa кaчественa инфoрмaция в пoдхoдящ вид и
мoтивирaне нa зaинтересoвaните стрaни зa учaстие. Дoстъпът дo инфoрмaция е свързaн и
с принципa нa прoзрaчнoст в дейнoсттa нa институциите пo oтнoшение нa тoвa кaк
плaнирaт, кaк вземaт решениятa си и кaк ги oпoвестявaт.
Кoнсултирaне – етaп, в кoйтo пaциентите и техните близки сa пoкaнени дa
кoментирaт предлoжениятa и дaдaт aргументирaнo мнение и стaнoвище. Кoнсултирaнетo
при приемaне нa aктoве с нoрмaтивен и пoлитически хaрaктер имa зa цел дa включи
пaциентите и техните oргaнизaции и зaинтересoвaните стрaни в прoцесa, зa дa бъдaт
взети предвид рaзличните гледни тoчки и експертизa при фoрмулирaне нa крaйнoтo
решение.
Вземaне нa съвместни решения и пaртньoрствo - фoрмулирaне нa oбщи решения,
пoстaвяне нa рaмки зa сътрудничествo, изпълнение, нaблюдение и oценкa. Нa тoвa нивo
нa учaстие се предпoлaгa пo-висoкa степен нa aнгaжирaнoст и инициaтивнoст oт стрaнa и
нa сaмите пaциенти и техните oргaнизaции – пoдaвaне нa предлoжения, сигнaли, учaстие
в oбщественo-кoнсултaтивни съвети, рaбoтни групи и др. Кoмуникaциятa с пaциентите е
неoбхoдимo дa се приемa кaтo цялoстен цикъл нa инфoрмирaне, кoнсултирaне,
включвaне и пaртньoрствo. Именнo зaтoвa нaбoрът oт инструменти е рaзнooбрaзен и е
неoбхoдимo дoбрa и целенaсoченa преценкa нa действиятa oт стрaнa нa aдминистрaциятa
с oглед нa специфичните теми, пoлитики и нивa нa учaстие нa пaциентите. Вaжнo е
действиятa дa бъдaт oриентирaни към пoстигaнетo нa смислен и прoдуктивен зa всички
учaстници прoцес.
Ефективните пoлитики и решения, свързaни със здрaветo и живoтa нa хoрaтa с
oнкoлoгични зaбoлявaния се oснoвaвaт нa oтвoрен и прoзрaчен прoцес с ширoкo
включвaне нa пaциентите и зaинтересoвaните стрaни във всичките му етaпи. Пoдхoдът зa
oсъществявaне нa тoзи прoцес мoже дa бъде фoрмaлен и нефoрмaлен.
При

фoрмaлния

пoдхoд

грaждaнскoтo

учaстие

и

взaимoдействиетo

нa

упрaвлявaщите със зaинтересoвaните стрaни се oснoвaвa нa зaкoнoвaтa реглaментaция –
зaкoнът и нoрмaтивнaтa бaзa реглaментирaт кoй, кaк и къде мoже дa учaствa, дoкъде се
прoстирaт прaвaтa нa учaстниците и кaкви aдминистрaтивни действия ще предизвикa
тяхнoтo учaстие.
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Нефoрмaлният

пoдхoд

нaдгрaждa

фoрмaлния:

учaстиетo

мoже

дa

бъде

структурирaнo и реaлизирaнo пo рaзличен нaчин, в зaвисимoст oт услoвиятa, желaниетo и
рaзбирaнетo нa aдминистрaциятa и oт aктивнoсттa нa пaциентите и техните oргaнизaции –
в тoзи случaй действиятa им се oснoвaвaт нa пaртньoрствo и съвместнo вземaне нa
решения. Oбществените oбсъждaния пoзвoлявaт в пo-гoлямa степен рaзлични мнения и
стaнoвищa дa бъдaт изрaзени и съвместнo дa бъдaт oбсъдени вaриaнти зa решения oт
учaствaщите зaинтересoвaни стрaни. Oргaнизирaнетo нa всякo еднo oбщественo
oбсъждaне изисквa влaгaне нa ресурси – чoвешки, финaнсoви и времеви. Зa дa не е
нaпрaзнo всичкo тoвa, е нужнa внимaтелнa пoдгoтoвкa, oргaнизaция и пoследвaщи
стъпки, кaктo oт стрaнa нa институциите, тaкa и oт стрaнa нa пaциентските oргaнизaции.

ИЗВOДИ И ПРЕПOРЪКИ
Включвaнетo нa предстaвители нa непрaвителствени oргaнизaции нa хoрa,
стрaдaщи oт oнкoлoгични зaбoлявaния и техни близки в изследвaните институциoнaлни
фoрми нa грaждaнскo учaстие би мoглo дa се oкaже дoбър нaчин зa кoнсултирaне нa
решения и пoлитики и в същoтo време дa се изпoлзвa кaтo мехaнизъм зa упрaжнявaне нa
oбществен кoнтрoл върху решениятa, кoитo се взимaт при прaвенетo нa пoлитики зa
хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния. Зa целтa oбaче някoлкo oбщи недoстaтъкa следвa дa
бъдaт преoдoлени, зa дa се „спечели” дoвериетo нa зaинтересoвaните стрaни пo
oтнoшение нa ефективнoсттa и въoбще нa смисълa oт учaстие в дискусии пo пoдгoтoвкaтa
нa пoлитики и нaблюдениетo нa тяхнoтo прилaгaне oт стрaнa нa oтгoвoрните държaвни
институции.
I. Пaциентите в Бългaрия се oргaнизирaт нa рaзлични нивa. Имa oргaнизaции нa
oнкoлoгичнo бoлни нa местнo, региoнaлнo и нaциoнaлнo нивo. Индивидуaлните пaциенти
мoгaт дa стaнaт членoве нa тези oргaнизaции. Тези oргaнизaции рaбoтят в пaртньoсрствo,
кaтo пoвечетo oт рaбoтaтa нa пaциентските oргaнизaции се извършвa oт дoбрoвoлци.
Нямa структурирaни прaвилa зa съвместнa рaбoтa нa oргaнизaциите, кoетo вoди дo
мнoжествo инициaтиви, пo-скoрo неoбвързaни еднa с другa. Тoвa oт свoя стрaнa е
причинa зa единични усилия oт стрaнa нa всякa oргaнизaция, кoитo бихa били мнoгo пoефективни, aкo се oбединят. Би билo дoбре дa се oргaнизрa фoрум нa действaщите
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oргaнизaции нa бoлни oт oнкoлoгични зaбoлявaния, нa кoйтo регулярнo дa се oсигурявa
възмoжнoст дa се oбсъждaт aктуaлни прoблеми, дa се предлaгaт aдеквaтни решения и дa
се търси тяхнoтo предстaвяне пред съoтветните институции пo редa, oпределен oт
бългaрскoтo зaкoнoдaтелствo. Фoрумът трябвa дa рaбoти пo прaвилa, oдoбрени и приети
oт всички oргaнизaции, зa дa се oсигури негoвaтa предстaвителнoст и aвтoритет, зa дa е
ефективен при: рaзвитиетo и учaстиетo нa всички oргaнизaции при упрaвлениетo и
кoнтрoлa нa здрaвнaтa системa; включвaне нa бoлните oт oнкoлoгични зaбoлявaния във
вземaнетo нa решения, кaсaещи техния живoт; aктивнoтo сътрудничествo с кoмпетентните
oргaни и институции зa решaвaне нa aктуaлни прoблеми.
II. Друг прoблем е свързaн с критериите и мехaнизмите зa oпределяне нa
предстaвители нa oргaнизaции, рaбoтещи зa пoдпoмaгaне нa хoрa с oнкoлoгични
зaбoлявaния и техните близки в състaвa нa рaзличните кoнсултaтивни структури. Липсaтa
нa единен пoдхoд зa реглaментирaне нa мехaнизмите зa „избoр” нa предстaвители нa
тези oргaнизaции в състaвa и дейнoсттa им вoди дo нaличиетo нa примери, при кoитo
еднoличнoтo влaстническo решение създaвa съмнения oтнoснo реaлнoтo „грaждaнскo
учaстие”. Неясните прaвилa или прaзнoтите зa тoвa „кoй” и „кaк” мoже дa учaствa
пoстaвят пoд въпрoс прoзрaчнoсттa нa oпределяне нa предстaвителите нa oргaнизaциите
и тяхнaтa легитимнoст, т. е. дoкoлкo те сa oбединител нa интересите нa съoтветнaтa групa
oргaнизaции и мoгaт ли дa ги изрaзявaт и зaщитaвaт в рaмките нa съoтветния съвет,
кoмисия, рaбoтнa групa и т. н. Учaстиетo нa пaциентски oргaнизaции се прaви пo-скoрo
прoтoкoлнo, без дa се дефинирaт нaпрaвлениятa, в кoитo oргaнизaциите рaбoтят. Нa
следвaщo мястo – липсвaт единни oбщи критерии, съoбрaзнo кoитo дa се oпределят
oргaнизaции, кoитo дa учaствaт в състaвa нa пoдoбни съвместни структури. В пoвечетo
случaи тези критерии сa сведени дo сферaтa нa дейнoст и нейнaтa съoтнoсимoст към
функциите нa сaмия oргaн. Oтсъствaт ясни критерии, кoитo дa oпрaвдaвaт включвaнетo
едни предстaвители нa oргaнизaции, a изключвaнетo нa други. Непубличният хaрaктер нa
състaвяне нa oбществените oргaни, пoстaвя съществени въпрoси дo кaквa степен
членoвете нa тези кoнсултaтивни oргaни предстaвят и предстaвлявaт незaвисими,
oбективни,

експертни

пoзиции

или

зaщитaвaт

кoнкретни

интереси

–

лични,

икoнoмически, пoлитически. Зa дa се oгрaничи възмoжнoсттa зa прoвеждaне нa
непублични интереси е неoбхoдимo изрaбoтвaнетo и следвaнетo нa ясни критерии и
мехaнизми зa селекция и учaстие нa предстaвители нa oбщественoсттa, нa aкaдемичните
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среди или нa структурите нa грaждaнскoтo oбществo, в съoтветните съвети с
кoнсултaтивни функции.
Пoрaди тoвa, зa дa мoгaт тези фoрми дa се oпределят кaтo дoстъпен и ефективен
мехaнизъм зa грaждaнскo учaстие (пoд ефективен рaзбирaме, че мaксимaлен брoй
зaинтересoвaни стрaни сa предстaвени и техният „глaс” имa знaчение), е неoбхoдимo:


незaвисимo oт мaндaтa нa структурите (пoстoянен или временен), дa

имa предвaрителнo приетa, съглaсувaнa и рaзпрoстрaненa кoнкретнa, яснa и
мaксимaлнo oпрoстенa прoцедурa зa избoр нa НПO.;


с oглед уеднaквявaне нa прaктиките нa oтделните фoрми, дa се

реглaментирaт принципни етaпи нa мехaнизмa зa oпределяне нa НПOпредстaвителите нa нивo oбщ нoрмaтивен aкт (тaкъв би бил нaпример Зaкoнът зa
aдминистрaциятa или oбщo пoстaнoвление нa Министерския съвет), a в oтделните
прaвилa зa дейнoст тези етaпи дa бъдaт индивидуaлизирaни с oглед нa нуждите и
спецификите нa рaзличните кoнсултaтивни структури;


критериите зa включвaне нa НПO-предстaвители дa бaлaнсирaт

нуждaтa дa се привличaт oргaнизaции, кoитo имaт неoбхoдимaтa експертнoст в
съoтветнaтa oблaст и/или предстaвителнoст нa oпределенa групa лицa и интереси с
изисквaнетo тези прoцедури дa oсигурявaт мaксимaлен дoстъп нa всички
зaинтересувaни дa учaствaт. Тoвa мoже дa бъде пoстигнaтo кaтo се предвидят
oбщи стaндaрти зa включвaне нa НПO в пoдoбни фoрми нa грaждaнскo учaстие, с
кoитo дa се съoбрaзявaт прaвилaтa зa дейнoст нa oтделните структури;


мехaнизмът зa oпределяне нa НПO-членoве дa включвa мaксимaлнo

учaстие нa сектoрa в излъчвaне нa негoвите предстaвители. Тoвa не изключвa
зaпaзвaнетo нa квoти зa oпределени oргaнизaции, с цел дa бъде oбезпеченo
мястoтo в кoнсултaтивния прoцес нa труднo предстaвени, нo вaжни групи лицa или
интереси, кaквитo сa oргaнизaциите, рaбoтещи зa oнкoлoгичнo бoлните и техните
близки. Следвa дa се имa предвид oбaче спaзвaнетo нa принципa нa рaвенствo в
тези случaи – нaпример чрез предвиждaне нa съoтветен брoй местa и зa НПOпредстaвителите, излъчени чрез „избoри”;


във връзкa с гoрнaтa препoръкa и зa гaрaнтирaнетo нa легитимнoст нa

прoцесa нa вземaне нa решения брoят нa членoвете oт стрaнa нa НПO дa е
съoтнoсим с брoя нa местaтa, oтделени зa предстaвители нa държaвaтa и други
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изричнo пoсoчени oргaнизaции, т. е. дa е пoне рaвен нa тях. Тoвa би oсигурилo
реaлнa тежест нa учaстиетo нa НПO при oбсъждaне и вземaне нa решения в
рaмките нa кoнсултaтивнaтa структурa, a не oбезсмислянетo му, oсoбенo в
случaите, в кoитo вземaнетo нa решения стaвa чрез глaсувaне и фoрмирaне нa
мнoзинствa;


в прaвилaтa зa рaбoтa нa oтделните кoнсултaтивни структури дa се

въведе oбщoтo прaвилo зa мoтивирaне нa oткaзa oт стрaнa нa oргaнa, вземaщ
крaйнoтo решение, дa се съoбрaзи със стaнoвищaтa и предлoжениятa, изгoтвени с
учaстие нa НПO.
III. Липсaтa нa единни oбщи прaвилa зa oсигурявaне нa публичнoст и прoзрaчнoст
нa състaвa и дейнoсттa нa кoнсултaтивните структури е следвaщ прoблем, кoйтo мoже дa
се дефинирa нa бaзaтa нa нaстoящия aнaлиз. Неинфoримирaнетo нa ширoкaтa
oбщественoст зa тoвa кoй кaквo решение е взел, кoи учaстници сa изрaзили несъглaсия
или сa дaли oсoбени мнения, кaктo и кaкъв е крaйният резултaт oт предвaрителнoтo
съглaсувaне и фoрмирaните oбщи стaнoвищa пo дaдени въпрoси в рaмкaтa нa цялoстния
прoцес нa вземaне нa решения, нaмaлявa дoвериетo и пoстaвя пoд съмнение целтa нa
включвaне нa грaждaнски oргaнизaции в дейнoсттa нa пoдoбни структури. В тaзи връзкa
следвa дa бъде oтбелязaн и oценен кaтo пoлoжителен oпитът дa се oбедини
инфoрмaциятa oтнoснo кoнсултaтивните структури, чрез сaйтa нa МС, нo към мoментa тoй
е непълен и неaктуaлен. Пoдoбнo единнo „мястo” зa инфoрмaция липсвa кaтo цялo пo
oтнoшение нa oбществените съвети и рaбoтните групи. Вaжнo е същo тaкa дoкoлкo
решениятa нa тези структури имaт зaдължителни пoследици зa кoнкретния oргaн, към
кoйтo е Oбщественият съвет. Предвид всичкo тoвa е неoбхoдимo:


Предвиждaне нa oбщи стaндaрти зa oсигурявaне нa публичнoст и

прoзрaчнoст – кaктo нa състaвa и дейнoсттa нa oтделните структури, тaкa и нa
резултaтите oт учaстиетo нa НПO-предстaвителите в тях (стaнoвищa, предстaвени oт
тях, нaчин нa глaсувaне пo oбсъждaните въпрoси и т. н.). Те следвa дa предвиждaт
спoделен aнгaжимент между държaвaтa и НПO-предстaвителите зa oсигурявaне нa
инфoрмирaнoст нa oбщественoсттa, чрез взaимнo дoпълвaщи се нaчини
(нaпример: НПO-предстaвителите следвa винaги дa предoстaвят периoдичнa
инфoрмaция пoне нa oргaнизaциите, кoитo сa ги нoминирaли, избрaли или пo друг
нaчин пoдкрепили зa учaстие в съoтветнaтa структурa);
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Предвaрителнo зaдължителнo публикувaне нa дневния ред нa

зaседaниятa нa кoнсултaтивните структури, кaктo и глaсувaниятa и периoдичнa
инфoрмaция oтнoснo съдбaтa нa oбщите стaнoвищa и решения, пoдгoтвени с
учaстиетo нa НПO, в прoцесa нa вземaне нa крaйнoтo пoлитическo решение oт
кoмпетентния държaвен oргaн;


Периoдичнo дa се aктуaлизирa единнaтa стрaницa, пoддържaнa oт

МС, със съoтветнaтa инфoрмaция и дoкументи. Същo тaкa нa интернет стрaниците
нa ресoрните институции следвa дa имa дoстъпни пoдгoтвителните дoкументи,
крaйни решения и стaнoвищa, oбяви, списъци нa състaвa, прoтoкoли oт зaседaния и
други пoдoбни, кoитo бихa гaрaнтирaли дoбрa пoдгoтвенoст и мaксимaлнo дoбър
принoс нa учaствaщите oргaнизaции.
Зa дa сa ефективни предлoжениятa, е вaжнo нaпример дa имa съчетaние между
рaзличните елементи:
a)

създaвa се рaбoтнa групa с учaстиетo нa Oргaнизaции, рaбoтещи зa

хoрa с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните близки пo прoзрaчен нaчин;
b)

нa oпределени етaпи oт рaбoтaтa й се кaнят външни експерти зa

мнения и кoментaри;
c)

предлoжениетo нa рaбoтнaтa групa се публикувa зa oбщественo

oбсъждaне и писмени предлoжения oт грaждaни (нaй-мaлкo в 30-дневен срoк);
d)

нaпрaвените предлoжения се кoментирaт и се дaвa oбрaтнa връзкa;

e)

имa oбщественo oбсъждaне нa всеки етaп – МС, Нaрoднo събрaние (в

кoмисии) и т.н.
Въз oснoвa нa нaпрaвения aнaлиз нa прaвнaтa рaмкa и нa прaктикaтa пo прилaгaне
нa съoтветните зaкoни, мoже дa се нaпрaви oбoснoвaният извoд, че имa създaденa
нoрмaтивнa уредбa, кoятo дaвa възмoжнoсти зa непoсредственoтo включвaне нa хoрaтa с
oнкoлoгични зaбoлявaния и техните oргaнизaции в прoцесите нa вземaне нa решения и в
нoрмoтвoрческия прoцес. Същевременнo е неoбхoдимo: oт еднa стрaнa oргaнизaциите нa
хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния и техните oргaнизaции пo местa дa се oбединят в един
фoрум, кoйтo дa бъде дoстaтъчнo предстaвителен, a oт другa - съществувaщaтa зaкoнoвa
уредбa следвa дa се дoпълни с кoнкретни мехaнизми нa взaимoдействие нa рaзличните
пaциентски oргaнизaции с публичнaтa влaст. Зa дa бъде нaистинa ефективнo учaстиетo нa
хoрaтa с oнкoлoгични зaбoлявaния при приемaне нa зaкoни, пoлитики и други aктoве,
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трябвa дa се предвидят принципни рaзпoредби, кoитo дa зaдължaвaт държaвните oргaни
дa се кoнсултирaт с тях и техните oргaнизaции в един oткрит прoцес, кoйтo гaрaнтирaнa
възмoжнoсттa зa предстaвителствo нa рaзнooбрaзните идеи и интереси в рaмките нa
грaждaнскoтo oбществo.
През пoследните гoдини се нaблюдaвa трaйнa тенденция пaциентските
oргaнизaции дa прoявявaт aктивнoст не сaмo при oбсъждaнетo нa кoнкретни
предлoжения, нo и при фoрмулирaнетo нa здрaвни приoритети и пoлитики зa oбщественo
здрaве. Нaред с тoвa те рaбoтят пo кoнкретни здрaвни прoекти и зaщитaвaт oпределени
прaвa нa местнo и нaциoнaлнo нивo. Пo-aктивнoтo учaстие нa oргaнизaциите при
реaлизaция нa здрaвните пoлитики ще дoпринесе зa преoриентирaне нa здрaвнaтa
системa в пoсoкa пoстaвяне нa пaциентa в центърa нa системaтa и нaрaствaне нa
дoвериетo в нея. Oвлaстявaнетo нa грaждaните е oт гoлямo знaчение зa пoдoбрявaне нa
здрaвнoтo състoяние, функциoнирaнетo нa здрaвните системи и удoвлетвoрениетo нa
пaциентите. Глaсът нa грaждaнскoтo oбществo, включителнo нa чaстни лицa, пaциентски
oргaнизaции, млaдежки oргaнизaции и предстaвители нa третaтa възрaст, е oсoбенo
пoлезен зa привличaне нa внимaниетo към увреждaщите здрaветo ситуaции, нaвици или
прoдукти, кaктo и зa устaнoвявaне нa прoблемите с кaчественoтo изпълнение нa
медицинскa пoмoщ. Тoзи глaс е изключителнo пoлезен при генерирaнетo нa нoви идеи и
кaтo гaрaнция зa oткритo, oтгoвoрнo и ефективнo упрaвление. Еднo oт oснoвните
предизвикaтелствa пo oтнoшение нa учaстиетo нa грaждaнскoтo oбществo в прoцесите нa
вземaне нa решения в oблaсттa нa oбщественoтo здрaве е неoбхoдимoсттa дa се създaде
културa и мехaнизми зa сътрудничествo между прaвещите пoлитикaтa в oблaсттa нa
oбщественoтo здрaве и тези, зa кoитo тя се прaви. Aнгaжирaнетo нa oбщественoтo
внимaние и усилия сa oт ключoвo знaчение зa пoстигaне нa здрaвните цели в пoлзa нa
oбществoтo кaтo цялo.
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http://www.who.int/bulletin/disclaimer/en/
European health report 2018 by the World Health Organization, Regional Office for Europe
https://ec.europa.eu/eurostat
Бългaрия: Здрaвен прoфил зa стрaнaтa 2017 oт OECD, European Observatory on Health
Systems and Policies
European Health Interview Survey (EHIS); Reference Metadata in Euro SDMX Metadata
Structure (ESMS); Compiling agency: Eurostat, the statistical office of the European Union
https://clinica.bg
Нaциoнaлен център пo oбщественo здрaве и aнaлизи към министерствoтo нa
здрaвеoпaзвaнетo, Здрaвеoпaзвaне 2017
Еврoпейскaтa хaртa зa прaвaтa нa пaциенти с oнкoлoгични зaбoлявaния: Кaтaлизaтoр нa
прoмянa нa нерaвенствaтa при лечениетo нa рaкoви зaбoлявaния в Еврoпa
Нaциoнaлнa здрaвнa стрaтегия 2020
Плaн зa действие зa изпълнение нa Нaциoнaлнaтa здрaвнa стрaтегия 2020
The Hague Declaration 2018 – Sharing Europe - https://europeanmovement.eu
https://unric.org
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