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ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ – КРЪГ 8 

(КАНДИДАТИ ОТ ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ) 

 

 

 

 

Наименование на 

кандидата 

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН И 

ТУБЕРКУЛОЗА 

Държава БЪЛГАРИЯ 

Ниво на доходи 

(Направете справка със 

списъка с нива на доходи по 

икономика в Анекс 1 към  

Насоките за Кръг 8) 

 
С ниско-средни доходи  

 

Тип кандидат CCM
 

Sub-CCM
 

Non-CCM
 

 

 

Елемент(и) на Предложението за Кръг 8 : 

Заболяване Наименование 

Раздел 

взаимосвързани 

интервенции по УСЗ   

   

(включете 

единствено в едно 
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заболяване) 

 ХИВ1   

 Туберкулоза1 
Укрепване на Националната програма за 

превенция и контрол на туберкулозата в България   

 Малария   

 

 

Валута  щ.д. или  евро 

 

Краен срок  за  подаване на предложения : 12 на обяд, местно време-Женева , 

 вторник 1 юли 2008 

ИНДЕКС НА РАЗДЕЛИТЕ И ОСНОВНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  

 

'+' = Основно приложение към предложението.  Тези документи трябва да бъдат подадени с 

попълнения Формуляр за предложение. Други документи може също да бъдат прикачени от 

кандидата в подкрепа на неговата програмна стратегия (или стратегии, се кандидатства за 

повече от едно заболяване  ) и искане за финансиране.  Кандидатите ги посочват  в 

"Контролните списъци" в края на s.2 и s.5. 

 

1. Кратка информация за  финансирането и информация за контакти  

 

2. Кратка информация за кандидата (включително допустимост)  

+ Приложение C: Информация за членовете на НКК или под-НКК 

 

 

                                                           
1 В контексти, където ХИВ   разширява епидемията от туберкулоза, кандидатите следва да включат съответните 
ХИВ/ТБ общи интервенции в предложенията за ХИВ и/или туберкулоза.  Различните дейности за ХИВ и 
туберкулоза се препоръчват за различни епидемиологични ситуации.   За допълнителна информация: вж. 
Междинна политика за съвместни дейности туберкулоза/ХИВ на СЗО ’ на адрес: 
http://www.who.int/tb/publications/tbhiv_interim_policy/en/ 
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Попълнете следните раздели за всяко заболяване, включено в Кръг 8: 

3. Резюме на предложението   

 

4. Описание на Програмата   

4В. Стратегия за взаимосвързани  интервенции са УСЗ **  

 

5. Искане за финансиране   
5В. Информация за финансирането на взаимосвързани интервенции са УСЗ **   

 

** Да се включи само за  едно заболяване в Кръг 8.  Обърнете се към Насоките за 

Кръг 8 за подробна информация. 

 

+ Приложение A: 'Рамка за изпълнение (Индикатори и цели) 

 

+ Приложение B: 'Предварителен списък на фармацевтични и здравни продукти 

 

+ Подробен работен план: На тримесечие за години 1 – 2, и годишен за години 3, 4 и 5 

 

+ Подробен  бюджет: На тримесечие за години 1 – 2, и годишен за години 3, 4 и 5 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  

Настоятелно препоръчваме на кандидатите да прочетат Насоките за Кръг 8   изцяло, преди да 

попълнят Предложението за Кръг 8.  Кандидатите трябва непрекъснато да правят справка с тези 

Насоки, докато отговарят на всеки раздел във Формуляра за предложение.  Всички други документи 

за Кръг 8 са публикувани тук. 

 

Редица наскоро приети решения на Съвета на Глобалния фонд са отразени във формуляра за 

Предложението за Кръг 8.  Насоките за Кръг 8    обясняват тези решения в реда, в който те се 

прилагат към този Формуляр за предложение.  Информация относно 

тези решения е публикувана на: 
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http://www.theglobalfund.org/en/files/boardmeeting16/GF-BM16-Decisions.pdf. 

 

От Кръг 7 насам са положени усилия да се опрости структурата и да се елиминира дублирането във 

формуляра за Предложението за Кръг 8.  Следователно  Насоките за Кръг 8  съдържат по-голямата 

част от указанията и примери, които ще помогнат за попълване на формуляра. 

 

1. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ  

 

 

1.1. Кратка информация за финансирането 
 

Заболяване 

Общо средства, изискани за срока на предложението   

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

ХИВ       

Туберкулоза 2 071 740 1 589 695 1 324 515 2 795 553 2 746 263 10 527 766 

Малария       

Взаимосвърза

ни 

интервенции 

в рамките на 

[впишете 

наименовани

ето на едно 

заболяване, 

което 

включва  s.4Б. 

и s.5B. само 

ако е 

релевантно]  

      

Общо искане за финансиране по Кръг 8 ����: 10 527 766 
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1.2. Информация за контакти 
 

 Първо лице за контакт Второ лице за контакт 

Име Д-р Тонка Върлева Доц. Денчо Османлиев 

Длъжност 

Секретар на НКК и Директор на   

дирекция "Превенция и контрол 

на СПИН, туберкулоза и ППБ" 

Завеждащ клиника  по спешна и 

интензивна терапия и 

национален консултант по 

пневмология и фтизиатрия 

Организация 
Министерство на 

здравеопазването 

Специализирана болница за 

активно лечение на белодробни 

болести “Св. София” - София 

Адрес за кореспонденция 
България 1000 София  пл. "Св. 

Неделя" №5 

България 1431 София 

бул. "Акад. Иван Гешов" 19  

Телефон 
+ 359-2-9301-243 

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

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

E-mail tvarleva@mh.government.bg  dosm@mail.orbitel.bg 

Алтернативен е-mail tvarleva@gmail.com  dosmanliev@gmail.com  
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1.3. Списък на съкращения и акроними, използвани от Кандидата 
 

Акроним/ 

съкращение 

Значение 

DOTS Кратък курс на лечение под непосредствен контрол  

DST Тестване за лекарствена чувтвителност 

ОПЛ Общопрактикуващ лекар 

МР Медицински работници 

ИВН Интравенозен наркоман 

IGRA Интерферон-гама тест 

IUATLD Междунероден съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести  

MDR(-TB) Мултирезистентна (туберкулоза) 

МЗ Министерство на здравеопазването 

НЦЗИ Националния център за здравна информация 

НПО Неправителствена организация 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НРЛ Национална референтна  лаборатория за туберкулоза 

НСИ Национален статистически институт  

НТП Национална програма за борба с туберкулозата 

СУП Структура за управление на Програма 

ДАБ Държавна агенция за бежанците 

СБАЛЛС Специализирани болници за активно лечение на лица, лишени от свобода 

ТБ Туберкулоза 

СЗО Световна здравна организация 
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2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА (включително допустимост) 

 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  

За разлика от Кръг 7, допустимостта по ′Ниво на доходи′ сега е определена в s.4.5.1 (фокус върху бедни и 

основни засегнати популации в зависимост от  нивото на доходи), и в s.5.1. (споделяне на разходите). 

 

2.1. Членове и операции 

 

2.1.1. Кратка информация за членовете 

Представителност на сектори  Брой членове  

 Академичен/образователен сектор 
7 

 Държавен  
14 

 Неправителствени организации (НПО)/организации в общността 
9 

 Хора, живеещи със заболявания  
1 

 Хора, представляващи основни засегнати популации;
2
 

1 

 Частен сектор; 
2 

 Верски организации 
 

 Многостранни и двустранни партньори за развитие в самата държава 
5 

 Други (моля, конкретизирайте): 

 

 

                                                           
2  Моля използвайте Насоките за Кръг 8  за дефиниция на  основни засегнати популации. 

НКК кандидати: Попълнете само   раздел 2.1. и 2.2. и ИЗТРИЙТЕ раздели 2.3. и 2.4. 

Под-НКК кандидати:  Попълнете раздели 2.1. и 2.2. и 2.3. и ИЗТРИЙТЕ раздел 2.4. 

Не-НКК кандидати  Попълнете само раздел 2.4. и ИЗТРИЙТЕ раздели 2.1. и 2.2. и 2.3. 
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Общ брой на членовете: 

(Цифрата трябва да е равна на  броя членове в 'Приложение C''
3
) 

39 

 

2.1.2. Широки и изчерпателен членски състав  

От последния път, когато сте кандидатствали пред Глобалния фонд (и сте били определени като 

съответстващи на минималните изисквания): 

(a) Членовете на неправителствения сектор  (включително  нови 

членове от последното кандидатстване насам) продължили ли 
са да бъдат прозрачно избирани от своя собствен сектор; и 

Не Да 

(b) Има ли продължаващо активно членство на хора, живеещи със, 
и/или засегнати от заболяванията.  Не Да 

                                                           
3 Приложение C е документът, където НКК (или под-НКК) изброява имена и друга информация на всички 
текущи членове.  Този документ е  задължително приложение към предложението на кандидата. Той 
може да се види на адрес:  http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/8/Att achmentC_en.xls   
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2.1.3. Знания и опит на членовете по общи за заболяванията проблеми 
 

Укрепване на системите на здравеопазване 

Глобалният фонд приема, че  слабостите в системата на здравеопазване могат да ограничат 

усилията за отговор на трите заболявания.  Поради това ние насърчаваме представителите да 

включват хора (както от правителствения, така и от неправителствения сектор) които имат 

фокус върху системата за здравеопазване в работата на НКК или под-НКК. 

(a) Опишете капацитета и опита на НКК (или под-НКК) да вземе предвид как проблеми на 
системата на здравеопазване въздействат програмите и резултата за трите заболявания. 

Основният принцип  за членство в НКК България (Анекс 1 Правилник за работа на НКК България) 

е   опит и знания в областта на  стратегическото планиране и реализация на програми за 

ХИВ/СПИН и ТБ. Всички членове на НКК, представляващи академични институции имат 

най-високо ниво на компетентност да участват активно в координацията и националния 

отговор на тези заболявания. Представителите на НПО сектора са    също избрани от 

сектора, който представлява компетентност на основа на  техния опит, знания и активно 

участие през годините на реализация на програмата в областта на ХИВ и туберкулоза. 

Правителствените организации от друга страна  разполагат с необходимия капацитет да 

анализират законодателната и  политическата рамка в условията на функционирането на 

системата на здравеопазване и   връзките между   секторите. Представители на 

многостранни и двустранни организации   освен това имат много високо ниво на 

капацитет и опит. По време на срещите се обсъждат много аспекти на здравните системи 

и взаимосвързаните проблеми и често, според Правилник за работа на НКК - България, 

експерти, които не са членове на НКК, биват поканени да вземат активно участие в 

обсъжданията. Членовете на НКК - България, работещи в тясно сътрудничество с много 

органи и организации, които са ключови за системата на здравеопазване – експертни 

съвети, държавни агенции, Народното събрание, Министерски съвет и други. 

 

Чувствителност към половата принадлежност 

Глобалният фонд приема, че неравенството между мъже и жени  и положението на 

сексуалните малцинства са важни фактори за епидемията, както и че опитът в програмирането 

изисква знания и умения в: 

• методологии за оценка на половите различия в бремето на заболяването   и техните 
последствия (включително различия между мъже и жени, момчета и момичетата), и в 
достъпа до и   възползването от програми за превенция, лечение, грижи и подкрепа; и 

• факторите, които правят жените и момичетата  и сексуалните малцинства уязвими. 

(b) Опишете   капацитета и опита на НКК (или под-НКК) по въпросите, свързани с половата 
принадлежност, включително броя  на членовете с необходимите знания и умения. 

Според Правилника за работа на НКК, НКК - България е   отговорният орган за координиране на 

държавните органи за превенция на ХИВ и туберкулоза. Анализът на епидемиологични 

данни   винаги е част от   дискусиите при заседания на НКК. Представителите на НПО, 
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държавния и академичен сектор имат важна роля при анализиране и оценяване на 

основните предизвикателства и половите въпроси. Повече от 85% от членове на НКК имат 

капацитета да оценят необходите интервенции, свързани с осигуряване на 

равнопоставеността на половете. 

 

Многосекторно планиране 

Глобалният фонд приема, че многосекторното планиране е важно за разширяване на 

националния капацитет за отговор на трите болести. 

(c) Опишете капацитета и опита на НКК (или под-НКК) в разработването на многосекторни 
програми. 

Всички членове на НКК са участвали  в проектирането и прилагането на стратегически 

документи не само в областта на ХИВ/СПИН и туберкулоза, но в областта на здравните 

програми, превенцията на пристрастяването към наркотици и лечението им, програмите 

за полово-предавани болести, програми за здравно образование и т.н.  

 

2.2. Допустимост 

 

2.2.1. История на кандидатстването 

 

'Отбележете с отметка едно от квадратчетата в таблицата по-долу и след това следвайте по-

нататъшните инструкции  за това квадратче в дясната колона. 

 Кандидатствало за финансиране в Кръг 6 и/или Кръг 7 и е 

определено като изпълняващо минималните изисквания 

за допустимост. 

� Попълнете всички  раздели 

2.2.2 до 2.2.8 по-долу. 

 За последен път е кандидатствало за финансиране преди 

Кръг 6 или е било определено като несъответстващо на 

минималните изисквания  за допустимост при 

последното кандидатстване. 

� Първо, преминете към 

′Приложение D′  и попълнете. 

(Не попълвайте раздели 2.2.2 до 

2.2.4) 

� След това попълнете също   

раздели 2.2.5 до 2.2.8 по-долу. 

 

2.2.2. Прозрачни процеси за  разработване на предложението  

� Направете справка с документ 'Пояснения към минималните изисквания за НКК' когато попълвате тези 

въпроси. 

� Документите, подкрепящи предоставената по-долу информация трябва да се подадени с  предложението 

като ясно обозначени и номерирани анекси.  Направете справка с ′Контролен лист′ след s.2. 

(a) Опишете процеса(процесите) използвани за покана на предложения за евентуално 
интегриране в предложението от широк   обхват заинтересовани включително 
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гражданско общество и частния сектор и на национално, поднационално и общностно 
ниво.  (Ако е използван различен процес  за всяко заболяване, обяснете всеки процес.) 

НКК България отговаря за осигуряване на широко участие на заинтересованите при 

разработване на предложението според Чл. 10.3 от   Правилника за работа НКК (Анекс 

1 - Правилник за работа на НКК България). 

Разработването на предложението  и   процедурите за подаване на предложение са описани в 

чл. 10.3.1; 10.3.2.,  и 10.3.3. Изпратено беше официално писмо до всички членове на 

НКК, за да се реши чрез електронно гласуване за процеса за кандидатстване по Кръг 8 

(Анекс 2 - Официално писмо, изпратено до всички членове на НКК, за да се вземе 

решение чрез електронно гласуване разработването на Предложението за Кръг 8 ).  

Писмото беше изпратено до всички членове на НКК по електронна поща на 14 май 

2008г. за гласуване и изпращане на предложения по имейл до секретаря на НКК. 

Резултатите от гласуването бяха както следва: от 34 членове на НКК-България 29 

гласуваха "за", или 87,9%, като нито един член не гласува "против" (Анекс 3 - писмени 

отговори от членове на НКК, изпратени по имейл относно процедурата за електронно 

гласуване по Предложението за Кръг 8). Официалното писмо с   резултатите и   

окончателните решения беше изпратено след това до всички членове на НКК (Анекс 4 

– Официално писмо с резултатите от електронното гласуване). Съгласно с тези 

резултати решението за подготовка на държавния проект за прилагане през Кръг 8 от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария беше взето и 

съответните документи за разработване на предложението бяха преведени и качени и 

на двата езика на електронните страници в Интернет на Националния механизъм 

(www.ncaids.government.bg), Министерство на здравеопазването 

(www.mh.government.bg) и "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" 

(www.aidsprogram.bg). 

Всички заинтересовани бяха публично поканени да участват в  процеса за  разработване на 

предложението за кандидатстване за Кръг. Поканата беше обявена на 29 май 2008 г. 

на посочените по-горе Интернет страници (Анекс 5 – Покана на НКК България, 

процедура и критерии за разработване на малки предложения). Според Правилника 

за работа на НКК беше създадена Работна група от експерти за подготовка на 

документите за кандидатстване по прозрачен начин (Анекс 6 – Заповед за работна 

група по Кръг 8). Обявеният срок за подаване на малки предложения беше 13 юни 

2008г.  

Освен това избраните членове на НКК   информираха по имейл  организациите, че те 

представляват в НКК в  процеса за набиране на  малки предложения. След това 

съобщенията по имейл бяха предадени на  секретаря на НКК (Анекс 7– Електронни 

писма до заинтересованите, изпратени от членове на НКК) 

(b) Опишете процеса(процесите) използвани за прозрачен преглед на получените заявления 
за евентуално интегриране в това предложение.  (Ако е използван различен процес за всяко 

заболяване, обяснете всеки процес.) 

Подадени бяха 5 малки предложения от 3 неправителствени организации, 1 държавна 
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организация и 1 национален консултант по пневмология и фтизиатрия. (Анекс 9 – 

Въвеждащи писма от малки предложения, изпратени от заинтересовани). Малките 

предложения бяха оценени от експертната работна група (Анекс 10  – Протокол от 

работната група за оценка на малки предложения).  Протокол от процеса за оценка 

беше изпратен до всички членове на НКК по имейла.  

Писмата за обратна връзка с оценка от експертната група бяха изготвени и изпратени до всички 

заинтересовани по факс съгласно публикуваната процедура (Анекс 11- Писма за обратна 

връзка до заинтересованите). Важно е да се подчертае факта, че представените малки 

предложения представляват реалното включване на неправителствените организации в 

България. 

(c) Опишете процеса(процесите) използвани за осигуряване на   приноса на лицата и 
заинтересованите, различни от членовете на НКК (или под-НКК)  в процеса за 
разработване на предложението.  (Ако е използван различен процес за всяко заболяване, обяснете 

всеки процес.) 

Координацията на процеса за разработване на предложението беше възложена от НКК 

България на експертната работна група (Анекс 6 – Заповед за експертната група за Кръг). 

Членовете на тази група са 24 експерти от различни сектори и това бе публикувано на 

уеб-сайтовете на НКК България, Министерство на здравеопазването и Програма 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. От тях 7 са членове на НКК. Заседанието за 

анализиране и вземане решения за разширяване на дейностите по предишния проект 

на ГФСТМ беше проведено на 01 юни 2008г., а първата чернова на   целите по 

компонентите беше изработена (Анекс 8 Протокол от решенията на работната група за 

елементите). Всички процедури за покана за подаване на малки предложения, оценка, 

широка дискусията и включване бяха изпълнени в съответствие с изискванията на ГФ. 

Всички получени малки предложения бяха оценени като приемливи според критериите 

за процедура и оценка (Анекс 10 – Протокол от работната група за оценка на малки 

предложения).  

Протоколът и резултатите за оценката бяха представени пред членовете на НКК преди   

работната среща на 27.06.2008 чрез имейл. (Анекс 14 - Протокол от заседание на НКК на 

27.03.2008) 

(d) Приложете   подписано и датирано копие на протокола от   
заседанието, на която   членовете са взели решение за елементите, 
които да бъдат включени в предложението за всички заболявания, 
за които се кандидатства. 

Анекс 4 – 

Официално писмо 

с резултатите от 

електронното 

гласуване 

Анекс 8 -  

Протокол от 

работната група за 

решение за 

елементите  
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2.2.3. Процеси за упражняване на надзор върху реализацията на програмата  

(a) Опишете процеса (процесите) използвани от НКК (или под-НКК) за упражняване на надзор 
върху реализацията на програмата. 

НКК България има твърди регламенти относно надзора над изпълнението на програми, 

финансирани от Глобалния фонд. Те са определени в чл. 10.9 от Правилника за работа на 

НКК, а именно в чл. 10.9.2. (Анекс 1 - Правилник за работа на НКК България) 

От създаването на НКК  (през 2002г.), докладите за програмата и финансовото изпълнение на 

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, докладите за прилагането на плана за 

доставка, докладите за подбора на подполучателите, както и всички други документи, 

свързани с изпълнението, са представени на заседанията на НКК. Главният получател 

подава копие от Исканията за отпускане на средства   и Тримесечни отчети за напредъка и 

Годишни отчети за изпълнението по програмата. Същата процедура вече се прилага за 

програмата “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, започна в края на 

2007г. след одобрение на Кръг 6 от ГФСТМ.  

(b) Опишете процеса (процесите) използвани за осигуряване на приноса на лицата и 
заинтересованите, различни от членовете на НКК (или под-НКК)  в текущия надзор над 
изпълнението на програмата. 

Всички решения, отнасящи се до надзора над изпълнението на помощта от ГФ, взети на 

заседания на НКК, са публикувани на уеб-сайта на Министерството на здравеопазването. 

Главният получател публикува годишните доклади на  уеб-сайта на програма "Превенция 

и контрол на ХИВ/СПИН". Освен това всички копия от годишните Отчети за одитите са на 

разположение на всеки член на НКК България при поискване от Звеното за управление на 

програмата 

 

2.2.4. Процеси за избор на Главни получатели 
 

Глобалният фонд препоръчва кандидатите да изберат Главни получатели както от 

правителствения, така и неправителствения сектор за управляване на реализацията на програмата.  
����  Обърнете се към Насоките за Кръг 8 за допълнително обяснение на   принципите. .  

 

(a) Опишете процеса, използван за прозрачен  и документиран  избор на всеки от Главните 
получатели, номинирани в това предложение.  (Ако е използван различен процес за 

всяко заболяване, обяснете всеки процес.) 

Според Правилника за работа на НКК България съществува ясна процедура за номиниране на 

Главен получател (чл. 10.6). Процедурата е напълно спазена при процеса по Кръг 8. След 

вземането на решения за кандидатстване и членовете на НКК бяха официално 

информирани за това с писмо (вж. Анекс 4 -Официално писмо, изпратено до членовете на 
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НКК след електронно гласуване) поканата беше качена на официалния уеб-сайт на 

Националния комитет за СПИН, като с нея се поканват заинтересованите да дадат 

писмени предложения за Главения получател до 26.06.2008 (Анекс 12 - Покана от НКК за 

номиниране на алтернативен ГП).  

 

Имаше 2 предложения (Анекс 13 Предложения за номиниране на ГП) за ГП и получени в срок. 2 

писма за номинация бяха прегледани от членовете на НКК при последното заседание на 

НКК.  Министерството на здравеопазването беше номинирано и в двете писма. Според 

правилника на НКК България, Министерството на здравеопазването е одобрено за 

номинация по проекта като Главен получател с просто мнозинство (Анекс 14 - Протокол от 

заседание на НКК на 27.06.2008). 

 

(b) Прикачете подписаните и датирани протоколи от   заседанието, на 
което   членовете са взели решение за Главния получател за всяко 
заболяване. 

Анекс 13 - 

Протокол от 

заседание на НКК, 

проведено на 27 

юни 2008 

 

2.2.5. Главен получател(и) 
 

Име Заболяване Сектор** 

Министерство на здравеопазването Туберкулоза Държавен  

 

** Изберете* 'сектор от   възможните опции, които са включени в този  Формуляр за предложение в s.2.1.1. 

2.2.6. Не-прилагането на  финансиране по две писти (ФДП) 

Включете обяснение по-долу, ако не е бил номиниран поне един Главен получател от 

правителствен сектор и един неправителствен сектор за всяко заболяване в това предложение. 

След процедура на  НКК за избор на Главен получател беше обявена покана за номинации на 

ГП, като бяха получени само две номинации - и двете за Министерството на 

здравеопазването. 

Препоръката относно   финансирането на две писти ще бъде трудно да се приложи в България 

по отношение на законовите ограничения, отнасящи се до освобождаването от данъци, 

ДДС и налози, от една страна, и  законовите ограничения за неправителствени 

организации да прилагат здравни програми с предимно  медицински дейности. 

 

2.2.7. Управление на конфликти на интереси 
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(a) Председателят и / или заместник-председателят на 
Координационния механизъм от една и съща организация ли 
са като тази на номинирания Главен получател(и) в това 
предложение? 

 Да 
предоставете 

подробности по-долу 

 Не 

�преминете към 

s.2.2.8. 

(b) Ако отговорът е "да", приложете план за управление на реални и 
потенциални конфликти на интереси. 

 Да 

 
Анекс 1 – Правилник на 

НКК България 

Анекс 19 – Декларации 

за конфликт на интереси  

 

Анекс 28 – Протокол от 

заседание на НКК на 

01.08.2006 

Втори заместник-

председател от   сектора 

на НПО беше избран 

през 2006г., за да се 

избегне конфликт на 

интереси между  

Главния получател и   

председателя и/или 

заместник-председателя 

на НКК (Чл. 6.4  от 

Правилника на НКК).   

 

2.2.8. Подкрепа за предложението от членовете 

Приложение C –  

Информация и подписи на 

членовете 

Дали ' Приложение C ' е попълнено с подписите на 

всички членове на НКК (или под-НКК)? Да 
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Раздел Описание на документ  Номер на анекс 

2 Правилник за работа на НКК България  1 

2 

Официално писмо, изпратено до всички членове 

на НКК, за да се вземе решение чрез електронно 

гласуване разработването на Предложението за 

Кръг  

 

2 

2 

Писмени отговори от членове на НКК, изпратени 

по имейл относно процедурата за електронно 

гласуване по Предложението за Кръг  

3 

2 Официално писмо, изпратено до членовете на 

НКК с резултатите от електронното гласуване 

 

4 

2 Покана от НКК, процедура и критерии за 

разработване на малки предложения, 

публикувана на 3 официални уеб-сайта  

 

5 

2 Заповед за създаване на работна група за 

подготовка на предложението по Кръг 8  
6 

2 Електронни писма до заинтересовани, изпратени 

от членове на НКК, за изпращане на малки 

предложения 

 

7 

2 Протокол от работната група за решение за 

елементите за включване в проекта по Кръг 8 

 

8 

2 Въвеждащи писма от малки предложения, 

изпратени от заинтересовани  
9 

2 Протокол от работната група за оценка на малки 10 
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предложения 

2 Резултати от обратна връзка от работната група до 

заинтересованите 
11 

2 Покана от НКК за номиниране на ГП по новото 

предложение за Кръг 8   
12 

2 Предложения за номиниране на ГП, получени 

след поканата 
13 

2 Протокол от заседание на НКК, проведено на 27 

юни 2008  
14 

2 Писма от членове на НКК за причините за 

отсъствието им от заседание, проведено на 

27.06.2008 

15 

2 Протокол от заседание на НКК, проведено на 26  

март 2008  
16 

2 Писмо-покана за избор на нови членове на НКК от 

частния сектор  
17 

2 Резултати от номинацията на членове на НКК от 

частния сектор  
18 

2 Декларации за управление на конфликт на 

интереси, подписани от членове на НКК 
19 

4 Национална програма за превенция и контрол на 

туберкулозата в Република България (2007-2011)   
20 

4 Доклади от мисия  за  лабораторната  мрежа  за 

ТБ в България, изготвени от консултанти на СЗО, 

2006 и 2007 

21 

4 Ръководство за диагностика на ТБ (български 

език)  
22 

4 Ръководство за лечение на ТБ (български език) 23 
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4 Проект на Национална здравна стратегия 2008-

2013 
24 

4 Подробен работен план 

 
25 

5 Подробен бюджет за предложението  26 

4 План  за доставка 27 

Приложение 

D 
Протокол от заседание на НКК на 01.08.2006  28 

Приложение 

D 

Заповед от заместник-председателя на НКК 

България за избор на нови 2006 

 

29 

Приложение 

D 
Процедура за избор на нови членове на НКК от 

общността на неправителствените организации  
30 

Приложение 

D 
Протокол от работна група, разглеждаща 

номинациите от неправителствени организации 

през 2006  

31 

Приложение 

D 

Писма за покана към НПО да номинират нови 

представители за членове на НКК  

 

32 

Приложение 

D 

Съобщения по email от НПО, участвали в процеса 

за номинация през юли 2006г 2006 33 

Приложение 

D 

Уведомителни писма до НПО за резултатите след 

процеса за номинация на новите членове на НКК 34 
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3. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
 

 

3.1. Срок на предложението Планирана начална дата До 

Месец и година: 

(до 5 години) 
01/2010 12/2014 

 

 

3.2. Консолидиране на безвъзмездни помощи 
 Да 

(първо попълнете (б) по-

долу) 
(a) НКК (или под-НКК) желае ли да консолидира съществуваща 

безвъзмездна помощ от Глобалния фонд с предложението за Кръг 8 
по компонент туберкулоза?  Не 

(преминете към s.3.3. 

по-долу) 

‘Консолидиране’  означава ситуацията, при която повече от една безвъзмездна помощ може да бъде комбинирана 

под формата на една обща. Според политиката на Глобалния фонд това е възможно в случай, че същият Главен 

получател (‘ГП’) вече управлява поне една безвъзмездна помощ за същото заболяване. Предложение с повече от 

един номиниран ГП може да поиска да консолидира част от предложението за Кръг 8.  

�  По-подробна информация за консолидирането на безвъзмездната помощ (включително анализ на някои от 

предимствата и области, които трябва да се вземат предвид, е налична на адрес:  

http://www.theglobalfund.org/en/apply/call8/other/#5  

(b) Ако отговорът е "да, кои  безвъзмездни помощи са 
планирани за консолидиране с предложението за Кръг 
8 след одобрение от Съвета? 
(Избройте съответния номер на безвъзмездната помощ(и)) 

 

 

 

3.3. Синхронизиране на циклите планиране и фискалните цикли 
 

Опишете как началната дата: 

(a) допринася за синхронизирането с националното планиране, бюджетиране и фискалния 
цикъл; и/или 

(b) в случаите на консолидиране на безвъзмездната помощ, повишава синхронизирането на 
работата по планиране, изпълнение и отчетност. 

В случай, че предложението на България за Кръг 8 на компонент туберкулоза бъде одобрено, се 

планира началната дата на изпълнението да бъде 01 януари 2010 година, въз основа на 
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следните съображения:  

1) Тъй като фискалната година в България започва на 01 януари и завършва на 31 декември, 

циклите за планиране, изпълнение и отчетност на националната ТБ програма са 

синхронизирани с календарната година;  

2) Тъй като ресурсите от Глобалния фонд са поискани като допълнителни за подкрепа на 

изпълнението на националната програма срещу ТБ, плащанията на данъци и задължения 

по това предложение ще трябва да бъдат разпределени от държавния бюджет, което 

също е синхронизирано с фискалната и календарна година;  

3) Решението на Глобалния фонд за одобрение се очаква през ноември 2008г. В случай на 

положително решение преговорите по Споразумението за предоставяне на безвъзмездна 

помощ се очаква да бъдат завършени между шест месеца и дванадесет месеца. Освен 

това досегашният национален опит показва, че след подписването на Споразумението за 

предоставяне на безвъзмездна помощ  са необходими няколко месеци  за ратификацията 

от името на Народното събрание на Република България, без която не могат да бъдат 

започнати основни процедури, които са изключително важни за изпълнението.  

Поуки от предишни безвъзмездни помощи от Глобалния фонд: поради забавената 

ратификацията на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ при Кръг 6, 

крайната дата на Фаза 1  беше отложена от 31 октомври 2009 година на 31 декември 2009 

година. 

 

 

3.4. Базиран на програмата подход за компонент туберкулоза 

 

3.4.1. Планирането и финансирането на националния 
отговор на туберкулозата става ли чрез 
базиран на програмата подход? 

 Да.  Отговор s.3.4.2 

 Не.  � Преминете към s.3.5. 

3.4.2. Ако отговорът е "да", това предложение 
съдържа ли планове част от или цялото 
поискано финансиране да бъде платено в 
механизъм за общо финансиране в подкрепа на 
този подход? 

 Да  � Попълнете s.5.5 като 

допълнителен раздел, за да разясните 

финансовите операции на механизма за 

съвместно финансиране. 

 Не  попълвайте s.5.5 
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3.5. Резюме на предложението за компонент "туберкулоза" за Кръг 8  
 

Представете  резюме на предложението за туберкулоза, подробно описано в раздел 4. 

Изгответе след попълване на s.4. 

Правителството на Р. България признава необходимостта от единна национална политика за 

контрол на туберкулозата. Предвид продължаващото изпълнение на специфичните за 

заболяването дейности и осигуряването на ефективността и устойчивостта на работата на 

компетентните държавни институции, през 2007 г. правителството прие Национална 

програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 

2007-2011 г. с Решение № 25 на Министерски съвет от 28.06.2007 (Анекс 20). Тази 

програма е естествено продължение на предходните програми. Тя е разработена с цел да 

допринесе за постигане на целите, поставени в стратегията на СЗО за спиране на 

туберкулозата, глобалния план срещу ТБ 2006-2015 и цели на хилядолетието за развитие и 

целите на глобалното партньорство за борба с туберкулозата, като същевременно  

отразява специфичните аспекти на здравната реформа в страната. Голям брой програмни 

и финансови несъответствия обаче бяха установени в националната програма срещу ТБ и 

съществуващата безвъзмездна помощ от глобалния фонд по Кръг 6  по отношение на 

постигането на националните цели. Затова НКК - България реши да кандидатства за 

допълнителна подкрепа от глобален фонд, за да се справи с тези несъответствия. 

Целта на това предложение е да поддържа изпълнението от националната програма срещу ТБ 

чрез висококачествено диагностициране и терапия на ТБ и подобрен контрол на 

мултирезистентната туберкулоза 

Основните стратегии за постигане на тази цел са: 1) мрежа от лаборатории с осигурено качество с 

материална база, която позволява изпълнение на културелни и АБ изследвания за всички 

пациенти с ТБ; 2) улесняване на достъпа до медицински структури за диагностициране на 

ТБ на трудни за обхващане пациенти; 3) улесняване на проследяването  на пациентите по 

време на продължителната фаза от терапията; 4) активно разследване на контактите на 

пациенти с ТБ; и 5) подобрена защита на здравните работници срещу евентуална 

инфекция с ТБ.  

Интервенциите по предложението са свързани със следните приоритети: 1) всички пациенти с 

белодробна ТБ, на които се прилага лечение, трябва да преминат културелно изследване 

2) не трябва да остават неоткрити и нелекувани случаи на  МР-ТБ; 3) броят на 

прекъсващите лечението трябва да се намали до минимум, особено в групите с висок 

риск да се откажат от терапията; 4) контактните на пациенти с белодробна ТБ трябва да 

бъдат прегледани и лекувани, ако са заразени; и 5) трябва да се избягва заразяването на 

здравните работници. 

Тези стратегии трябва да допринесат към осигуряване на допълнително намаляване на 

разпространението на ТБ в България от 39,1/100 000 през 2006 г. до 27/100 000 през 2014 

г., както и качествено откриване и резервно лечение за всички случаи на МР-ТБ. 
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Принципите, на които се основава разработването на предложението: 

• Широко участие на различни партньори в подготовката на   предложението; 

• Разширяване на обхвата на високорисковите групи чрез прилагане на специфични 
интервенции; 

• Укрепване на DOTS чрез засилена координация и взаимно допълване на дейностите за 
контрол  и грижи на туберкулозата, изпълнявани в специализирани ТБ заведения, 
мрежата за доболнична помощ, неправителствени организации и общности във висок 
риск; 

• Подчертаване на необходимостта от непрекъснато обучение и наблюдение с цел да се  
гарантира висококачествено диагностициране и лечение на туберкулозата при DOTS, 
включително мулти-резистентна  туберкулоза; 

• Поддържане на тясно взаимодействие между Националната програма срещу 
туберкулозата и Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово-
предавани болести. 

• Интегриране на контрола на туберкулозата в общата Национална здравна стратегия и 
осигуряване на нейната устойчивост след   приключване на безвъзмездната помощ от 
глобалния фонд; 

• Допълнително укрепване на капацитета за управление, изпълнение, мониторинг и оценка 
на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

 

4.1. Национална програма и стратегия 

(a) Накратко опишете 

� съществуващата национална  програма или стратегия за контрол на туберкулозата ; 

� как стратегията отговаря на сегашната епидемиологична ситуация в страната; и 

� подобрени резултати при контрола на туберкулозата, очаквани от прилагането на тази 
програма или стратегия. 

Според най-новите официални данни, включени в “Глобален контрол на туберкулозата 2008” и 

Националния доклад за епидемиологичен надзор над ТБ пред СЗО-EuroTB,  общо от 3 232 

случаи на ТБ са били нотифицирани през 2006 г. (42 на 100 000 население). 2 115 от всички 

пациенти с ТБ са мъже (65%).  Новите случаи на белодробна ТБ са 3 011; от тях 1 307 

бактериологично доказани случаи на ТБ са били нотифицирани (17 на 100 000 население), 

с 94% открити случаи. Случаите на рецидив са 125, а другите пациенти,  преминали 

повторна терапия, са 96. Има 327 случаи с небелодробна ТБ. 386 пациенти с ТБ са 

починали, с ниво на смъртността  5 на 100 000. 

Разбивката на пациенти с ТБ по пол и възрастова група (националния доклад за 

епидемиологичен надзор над ТБ за 2006 г.) показва, че мъжете между 45 и 54 години (467 

пациенти с ТБ) и жените над 65 години (235 пациенти с ТБ) са най-силно засегнати. През 

последните години се регистрира тенденция за повишаване на заболеваемостта сред 

възрастните хора - 18% от всички регистрирани болни с туберкулоза. Наблюдава се 

тенденция за бавно нарастване на заболяемостта от туберкулоза при децата. Според 

данни от Националния център за здравна информация, през 2006 г. са регистрирани 286 

деца с туберкулоза. 

Успешно излекуваните случаи за статистическата група за 2005 година от новорегистрирани  

белодробни бактериологично доказани пациентите (n=1 342) са 86%. Делът на 

прекъсналите терапията си остава висок – 7%. 

Според данни от “Глобален контрол на туберкулозата 2008”, 53 случаи на МР-ТБ са  били 

нотифицирани през 2006 г., но само 35 са потвърдени от НРЛ. Нотифицираните случаи 

на МР-ТБ измежду 1 108 нови културелно положителни пациенти с ТБ, които са 

получили АБ, са 24 (2,2%). Нотифицираните случаи на МР-ТБ измежду 221 пациенти, 

получили повторна терапия, на които е направена АБ, е 29 (13,1%).  

Понастоящем  в страната няма резервни лекарства, като първата доставка се очаква  през 2009 

година след подаване и одобряване на молбата до GLC за 50 пациенти, планираните за 

в съществуващата вече безвъзмездна помощ по Кръг  6 от глобалния фонд. 

Същевременно прогнозите на  СЗО за 2005 и 2006 за България показват увеличение в процент 

на МР-ТБ от новите случаи на ТБ от 5,6% на 11%, и в процента от МР-ТБ на вече третирани 

случаи на ТБ от 29% на 38%. Затова се очаква броят на случаите на МР-ТБ ще продължи се 
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увеличава до 70 през последните две години от периода на това предложение. 

Според информация, предоставена от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към 

Министерство на правосъдието, броят на лицата, лишени от свобода през 2006 г. е бил 

11 289 души. От тях 53 са диагностицирани с активна туберкулоза, но само 9 от тях са 

бактериологично потвърди. Това е ясен знак за необходимостта от подобряване на 

диагностиката в тази група.  

Липсват статистически данни за високорисковите групи, идентифицирани от националната 

програма за контрол на ТБ -  ромите, затворниците, интравенозните наркоманите и лицата 

с алкохолна зависимост, бежанците, търсещите убежище и децата на улицата.  

Официалните данни от преброяването през 2001 г. сочат, че ромското население в България 

наброява 370 908. Приблизителната численост на ромското население в България обаче 

варира до около 800 000 души, или приблизително 10% от населението на страната. 

Туберкулозата сред ромското население често се появява заедно с други хронични 

заболявания, което допълнително повишава риска от предаване на инфекцията. Според 

наскоро извършена бърза оценка в седемнадесет големи града в България, пациенти с ТБ 

от ромски произход представляват 50% от всички случаи на ТБ, което предполага два пъти 

по-висока разпространеност и болестност от ТБ  в тази общност, отколкото в общото 

население.  

 

През 2007 г. Министерският съвет на България одобри Националната програма за превенция и 

контрол на туберкулозата в Република България (2007-2011), която представлява 

естествено продължение на предходните програми. Националната програма и нейния 

план за действие   бяха разработени в съответствие с   насоките на стратегията срещу ТБ на 

СЗО, глобалния план срещу ТБ 2006-2015 и целите на хилядолетието за развитие. 

Целта на програмата е да се намали болестността от туберкулоза в Република България.  

Специфичните компоненти и дейности, включени в тази програма са насочени към премахване 

на програмните и финансови несъответствия и гарантирането на интегриран и балансиран 

подход в осъществяване на националния отговор, който обхваща превенцията, 

качественото диагнистициране и лечение, грижи и подкрепата за хората, засегнати от 

болестта. Националната програма за контрол на туберкулозата определя целевите групи 

във висок риск, които да бъдат обхванати със специфични интервенции, целящи да се 

увеличи техния достъп и използването на услугите в здравеопазването. 

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България (2007-

2011) съдържа седем конкретни компонента:  

Компонент 1.  Укрепване на инфраструктурата, управлението и координацията  

Компонент 2. Навременно диагностициране и контрол на туберкулозата 

Компонент 3. Успешно лекуване на туберкулозата в България 

Компонент 4. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България 

Компонент 5. Ограничаване на разпространението на туберкулоза сред уязвимите групи - 
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лицата, употребяващи венозно наркотици; бежанци и търсещи убежище; деца на улицата 

и деца, живеещи в социални домове; хора, живеещи с ХИВ/СПИН 

Компонент 6. Специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика на туберкулозата 

(превантивно лечение на латентна туберкулозна инфекция) 

Компонент 7. Промоция на здравето 

Тези компоненти съдържат основни дейности като укрепване на инфраструктурата и развиване 

на  капацитета на националната система на здравеопазване; създаване на национална 

система за епидемиологичен надзор над ТБ; провеждане на ефективни стратегии за 

съвременно диагностициране и качествено лечение на ТБ;  целенасочени дейностите за 

превенция, грижи и подкрепа срещу ТБ сред високорисковите групи; създаване на 

национална система за външно осигуряване на качеството на лабораторното 

диагностициране;  надзор и оценка на националната ситуация с ТБ и националния 

отговор;  и осигуряване на многосекторен и ангажиращ участниците подход при 

прилагането на националната програма срещу ТБ. 

Основните въздействия и очаквани резултати от изпълнението на Националната програма за 

контрол на туберкулозата включват: 

• намаляване на разпространеността на ТБ от 40,1 на 100 000 през 2005 до 36 на 100 000 в 
края на програмата; 

• увеличен процент на успешно излекувани случаи от 80% през 2005 година до над  85% в 
края на програмата. 

(б) От списъка по-долу прикачете* само онези документи, които са пряко свързани  с 

основния фокус на това предложение (или *посочете  специфичния номер на анекса от  

предложението за Кръг 8, кога е подаден най-актуалната версия на документа и 

глобалният фонд ще извлече този документ от архива за  Кръг 7). 

Освен това посочете конкретната страница (страници) (в тези документи), които са в подкрепа на описанията в 

s.4.1. по-горе. 

Документ 
Номер на анекса 

към Предложението 

Препратка към 

страница  

 Развитие на националния здравен сектор /Стратегически 

план 

Анекс 24 стр.  8, 23, 25 

 Национална  средносрочна стратегия или план за контрол на 

туберкулозата  

Анекс 20  

 Национални насоки за туберкулозата  (медицински и 

лабораторни) 

Анекси 22, 23  

 Важни подсекторни политики, които са свързани с  

предложението  

(напр., национална или поднационална политика за 
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човешките ресурси  или норми и стандарти) 

 Най-актуални годишни доклади, доклади от мисии за 

мониторинг или прегледи, включително  епидемиологични 

доклади, пряко свързани с предложението 

Анекс 21  

 Национален план за мониторинг и оценка (за здравния 

сектор, за конкретното заболяване или други) 

  

 Национални политики за постигане на равнопоставеност 

между половете по отношение на осигуряване на 

диагностициране, лечение  и услуги за грижи и подкрепа 

при туберкулоза на всички лица, нуждаещи се от тези  

услуги 

  

 

 

4.2. Епидемиологична предистория 

 

4.2.1. Географски обхват на  предложението 

(a) Дейностите насочени ли са към: 

 Цялата страна 

 

 Специфичен  регион(и)  

**Ако да, прикачете 

карта, която показва къде 

 

 Специфични групи от 

населението  

**Ако да, прикачете карта, която 

показва къде се намират тези групи, 

ако те са в конкретна област от 

страната 

 

** Вмъкнете картата тук, ако е необходимо  

 

(b) Размер на групата от населението,  към които са насочени дейностите в Кръг 8 

Група (групи) от населението  
Размер на 

популацията 
Източник на данни 

Година на 

прогнозни данни 

Общо население на страната 

(всички възрастови групи) 
7 640 238 

Национален статистически 

институт 
2007 

Жени > 25 години 
2 956 318 

Национален статистически 

институт  

2007 
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Жени 19 – 24 години 
307 711 

Национален статистически 

институт  

2007 

Жени 15 – 18 години 
178 859 

Национален статистически 

институт  

2007 

Мъже > 25 години 
2 662 093 

Национален статистически 

институт  

2007 

Мъже 19 – 24 години 
323 273 

Национален статистически 

институт  

2007 

Мъже 15 – 18 години 
188 575 

Национален статистически 

институт  

2007 

Момичета 0 – 14 години 
497 661 

Национален статистически 

институт  

2007 

Момчета 0 – 14 години 
525 748 

Национален статистически 

институт  

2007 

Други **:  затворници 

**Обърнете се към  Насоки за Кръг 

8  за други възможни групи 

10 271 Министерство на правосъдието 2007 

Други **:  Бежанци и търсещи 

убежище, кандидатстващи за статут 
975 Държавна агенция за бежанците 2007 

Други **:  Брой на ромското 

население 
370 908 

Национален статистически 

институт  

Преброяване от 

2001 г.  

 

4.2.2. Туберкулозна епидемиология на целевите популации 

Групи от населението  Брой Източник на данни 
Година на 

прогнозни данни 

Прогнозен брой пациенти с 

туберкулоза – показан като брой за 

100 000 население (всички 

възрасти) 

41 

3190/7 693 хиляди 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Жени-пациенти с  туберкулоза > 25 

години 
862 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Жени-пациенти с  туберкулоза 19 – 

24 години 
Няма данни   

Жени-пациенти с  туберкулоза 15 – 

18 години 
Няма данни   
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4.2.2. Туберкулозна епидемиология на целевите популации 

Групи от населението  Брой Източник на данни 
Година на 

прогнозни данни 

Жени-пациенти с  туберкулоза 15 – 

24 години 
160 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Мъже-пациенти с  туберкулоза > 25 

години 
1830 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Мъже-пациенти с  туберкулоза 19 – 

24 години 
Няма данни   

Мъже-пациенти с  туберкулоза 15 – 

18 години 
Няма данни   

Мъже-пациенти с  туберкулоза 15 – 

24 години 
183 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Нотифицирани пациенти с 

туберкулоза, всички форми 

(показани като брой за 100 000 

население) 

42 

3232 / 7 693 

хиляди(хиляди 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Пациенти с туберкулоза всички 

форми изследвани за ХИВ  ( 

процент от нотифицираните 

247 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Прогнозен брой 

новодиагностицирани пациенти с 

бактериологично доказана 

туберкулоза (процент за 100 000 

жители) 

18 

1396/7 693 

хиляди(хиляди 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Нотифицирани 

новодиагностицирани пациенти с 

бактериологично доказана 

туберкулоза (процент за 100 000 

жители) 

17 

1307/7 693 

хиляди(хиляди 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Брой на открити случаи сред 

новите бактериологично доказани 

случаи  

94% 

1307/1396 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Прогнозен брой  мулти-

резистентни случаи на туберкулоза  
Няма данни   

Прогнозен процент на мулти-

резистентни случаите сред 

новодиагностицирани случаи на 

туберкулоза  

11% 
СЗО, Национални данни за ТБ за 

България  
2006 
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4.2.2. Туберкулозна епидемиология на целевите популации 

Групи от населението  Брой Източник на данни 
Година на 

прогнозни данни 

Прогнозен брой мулти-резистентни 

случаи от вече преминали лечение 

случаи на туберкулоза  

38% 
СЗО, Национални данни за ТБ за 

България  
2006 

Нотифициран брой мулти-

резистентни случаи, които са 

бактериологично потвърдени 

53 
Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2006 

Успешно излекувани случаи от 

новите  случаи с доказано 

бацилоотделяне 

86% 

1152/1342 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2005 

Процент прекъснали лечението 

сред новите случаи с доказано 

бацилоотделяне 

8% 

106/1342 

Глобален контрол на туберкулозата 

2008 
2005 

Прогнозен брой туберкулозни 

пациенти момичета (0 – 14 години),   

всички форми 

Няма данни   

Нотифициран брой туберкулозни 

пациенти момичета (0 – 14 години),   

всички форми 

95 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Прогнозен брой туберкулозни 

пациенти момчета (0 – 14 години),   

всички форми 

Няма данни   

Нотифициран брой туберкулозни 

пациенти момчета (0 – 14 години), 

всички форми 

102 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 

Други**: Нотифицирани 

туберкулозни пациенти сред 

затворници, всички форми 
**Обърнете се към Насоки за Кръг 

8  за други възможни групи 

53 Доклад на Euro TB за страната 2006 2006 
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4.3. Основни ограничения и несъответствия 
 

(За въпросите по-долу вземете предвид слабостите и несъответствията на държавно ниво, в неправителствения 

сектор и отделните общности, а освен това всяка от основните засегнати популации
4
 които може да имат 

несъразмерно нисък достъп до услугите за диагностициране, лечение, грижи и подкрепа за туберкулоза, включително 

жени, момичетата, и сексуални малцинства.) 
 

4.3.1. Програма за контрол на туберкулозата  

Опишете: 

•  основните слабости в изпълнението на сегашната програма или стратегия за контрол на 
туберкулозата 

• как тези слабости се отразяват върху постигането на планираните национални резултати за 
туберкулозата;  и 

• съществуващи несъответствия в доставянето на услуги на целевите популации. 

Основните слабости в прилагането на сегашната Национална програма за борба с 

туберкулозата, включително допълнителна подкрепа от съществуващата безвъзмездна 

помощ от глобалния фонд по Кръг 6 grant, са установени чрез анализ на програмните и 

финансови несъответствия. Съответно е изготвен план с цел справяне с 

предизвикателствата пред постигането на националните цели в следните области за 

предоставяне на услуги: 

Подобряване на диагностиката: 

1. Микробиологично потвърждение на диагнозата при белодробна туберкулоза остава ниско 
(48%). Медицинските специалисти ще бъдат обучени да изискват бактериологично 
изследване на храчка и култура при диагнозата на всички случаи преди предписване на 
лечението за ТБ. 

2. Реалното съотношение на МР-ТБ е неизвестно. Качествена антибиограма ще бъде осигурена 
за всички случаи с  положително културелно изследване. 

3. Резултатите от АБ излизат късно (след получаване на културелните резултати). За 
осигуряване на навременно откриване и съответното лечение на резистентните случаи, 
включително МР-ТБ, бързо молекулярно изследване на резистентостта срещу H и R ще се 
предлага чрез НРЛ и 3 лаборатории от ниво III. 

4. Медицинските работници в лабораториите и отделенията за МР-ТБ ще бъдат редовно 
изследвани с ежегоден тест с Интерферон-гама за латентна ТБ инфекция. 

Висококачествена DOTS: 

1. Проследяването на   пациентите с ТБ през амбулаторната фаза, ако е нужно с пряко 
наблюдение на лекарствения прием все още не се прилага. Патронажните медицински 
сестри ще бъдат обучени за това, като за това ще бъде осигурен транспорт;. 

2. Контактите на инфекциозните пациенти с ТБ не се изследват редовно. Процедури за 
проследяване на контактите ще бъдат  определени и реализирани. Контактите ще бъдат 
проследявани и изследвани индивидуално чрез туберкулинов кожен тест. Случаи със 
суспекция за ТБ и контакти с висок риск от ТБ (деца, контактни с имунна супресия) ще 

                                                           
4  Моля, направете справка с дефиницията в s.2, а също и в Насоките за Кръг  8.  



КРЪГ 8 – Туберкулоза 

 31

получават профилактично лечение. 

3. Педиатрични формули за лекарства против ТБ не се предлагат в страната (не са 
регистрирани). Националната програма за контрол на туберкулозата ще проведе дискусия 
с Глобалния фонд за лекарства на СЗО и да се справи с този проблем.  

4. Някои лечебни заведения за ТБ са остарели или неадекватни. Те ще бъдат ремонтирани, за 
да предоставят по-добри условия за хоспитализация и да изпълнят националните 
стандарти за контрол на инфекцията. 

МР-ТБ: 

1. Резервни медикаменти не са налични в страната. Искане до комисия "Зелена светлина" се 
подготвя в момента и се очаква  първите пациенти да бъдат записани за лечение през 
2009 г. 

2. Изолацията на пациентите с МР-ТБ в подходящи помещения не е възможно. Стаи, снабдени 
с необходимото оборудване за инфекциозен контрол, ще бъдат създадени в София (за 
възрастни и деца) и в Габрово. 

Високорискови групи: 

1. Скрининговите прегледи на затворници при влизането им системата за изпълнение на 
наказанията не са единно въведени. Затова плановете включват разширяване на  
дейностите в затворите за нови затворници и  суспекции за ТБ, включително активно 
разследване на контактните сред затворниците и служителите на затвора. 

2. Лабораторията на Специализираната болница за активно лечение на лица, лишени от 
свобода в Ловеч, където се третират всички случаи на ТБ, в момента не извършва 
диагностициране на ТБ. Тя ще бъде обновена и снабдена със съответното медицинско 
оборудване. 

3. Географският обхват на специфичната интервенция   в ромската общност не е адекватен. 
Работниците на терен и  доброволците в общността за  управление на ТБ в ромската 
общност ще бъдат набирани чрез НПО в допълнителни райони. Те ще бъдат обучени за 
работа със случаи на ТБ в ромската общност. 

4. Само част от бежанците и имигрантите преминават скрининг за ТБ. Скрининговите прегледи 
в приемателните центрове ще бъдат разширени, а организациите от гражданския сектор 
ще бъдат активно включени в контрола на туберкулозата. 

5. Другите рискови групи имат ограничен достъп до грижи за ТБ. Служителите на НПО, които 
се занимават с деца на улицата, ИВН, бездомни, имигранти, ще бъдат обучени за 
откриването на пациентите със суспекция за ТБ и ще сътрудничат с ТБ мрежата. 

 

4.3.2.  Система на здравеопазване 

Опишете основните слабости на и/или недостатъци в системата на здравеопазване, които се 

отразяват върху резултатите за контрол на туберкулозата. 

Описанието може да включва обсъждане на: 

• въпроси,  които са общи за  програмиране и предоставяне на услугите за ХИВ, 

туберкулоза и малария; и 

• въпроси, които са свързани със системата на здравеопазване и резултатите за 
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туберкулозата (напр.: PAL услуги (PAL (практически подход към белодробното здраве), 

но вероятно не програмиране и предоставяне на услуги за малария и туберкулоза. 

Националните финансови средства, годишно разпределени за здравеопазване, прогресивно се 

увеличават през последните години, но това става на фона на нарастваща инфлация и 

негативни демографски и епидемиологични тенденции в България в резултат на 

социално-икономическата обстановка в страната, нездравословния начин на живот, който 

водят българите, предимно тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотици, 

небалансирано и нездравословно хранене (особено сред етническите малцинства), и т.н. 

 

Най-голямата част от националните средства (близо 65%) са от Националната здравно 

осигурителна каса (НЗОК). На второ място (близо 35%) е финансирането от държавния и 

общинските бюджети. Има освен това преки плащания от пациенти, за която няма 

официални данни. 

Понастоящем организационната структура на заведенията за лечение на ТБ осигурява 

профилактика, диагностициране, лечение и грижи и се състои от както следва:  

- 13 областни диспансера със стационар за лечение на туберкулоза;   

- 7 специализирана болница за активно лечение на белодробни болести и ТБ;  

- 5 болници за продължително лечение и долекуване;  

- 10 регионални многопрофилни болници, които имат отделения за ТБ;  

- 1 психиатрични болница с отделение за пациенти с ТБ;  

- 1 специализирана болница за затворници с отделение за ТБ. 

Тъй като разходите за диагностициране и лечение на ХИВ и туберкулоза не са включени в 

Консолидирано финансиране от националната 

система на здравеопазване  

1 213 
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здравните услуги, реимбурсирани от НЗОК, те се покриват от държавния бюджет. 

Обосновката на тази организация е, че прякото финансиране от  държавния бюджет е 

разпределено за социално значими болести, включително ХИВ/СПИН, туберкулоза, 

онкологичните болести и други, за да се осигури свободен и универсален достъп за 

всички, които се нуждаят от него. Освен това има специфично законодателство, 

регламентиращо централизираните доставчик на лекарства за такива заболявания от 

Министерството на здравеопазването, както и стриктен  контрол над всички процедури, 

отнасящи се до разпределението им сред специализираните лечебни заведения, 

съхранението, предписването, използването, отчитането и осчетоводяването на тези 

лекарства. По този начин всички български граждани, както и чужденците, които имат  

права на български гражданите имат достъп до безплатно лечение на ХИВ и туберкулоза, 

независимо от своя здравен и социално осигурителен статус.5. 

Основните слабости и недостатъци в системата на здравеопазване, които се отразяват върху 

резултатите за туберкулозата, са както следва: 

• Неефективна координация между заведенията за лечение на ТБ на регионално и 
национално ниво; 

• Труден достъп до качествени услуги в здравеопазването, особено за ромското население, 
децата на улицата и имигрантите; 

• Недостатъчно заплащане  за мотивиране на медицинския персонал за предоставяне на 
качествени услуги; 

• Недостатъчно финансиране за предоставяне на специфично обучение на медицинския 
персонал; 

• Забавяне на изграждането на цялостна информационна система за мониторинг на 
дейностите; 

• Недостатъчно  финансиране за профилактични дейности сред популациите в най-голям 
риск; 

• Неадекватни мерки за контрол на инфекцията в болниците; 

• Ограничени средства за съвременни диагностични техники според международните 
стандарти. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Министерство на здравеопазването, (2007) Национален доклад за България, Доклад, изготвен в рамките на проект на 
Международната организация по миграция ‘Партньорства на ЕС за  намаляване на уязвимостта към ХИВ и 

общественото здраве, свързани с мобилността на населението, финансиран от португалското председателство на ЕС и 
реализирано от отдел "Миграция  и здравеопазване" на МОМ, в сътрудничество с   правителствата на България, Германия, 
Унгария, Италия, Малта, Португалия и Нидерландия.  Документът може да се намери онлайн на адрес: 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1862 
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4.3.3.  Усилия за разрешаване на слабости и несъответствия в системата на здравеопазване  

Опишете какво се прави и от кого за справяне със слабости и недостатъци на системата на 

здравеопазване, които се отразяват върху резултатите от борбата с туберкулозата. 

Проектът за Национална здравна стратегия за периода 2008-2013 (Анекс 24) е разработен с цел 

отстраняване на установените недостатъци, което освен това включва прогресивно 

увеличаване на разходите за здравеопазване.  

Стратегическите цели на здравните реформи за периода 2008-2013 са:  

• Осигуряване условия за промоция на здравето и профилактика на болестите 
Предоставяне на гарантирани здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп 
до тях; 

• Подобряване на извънболничната медицинска помощ 

• Преструктуриране и ефективно управление на болничната помощ 

•  Развитие на човешките ресурси в здравеопазването 

• Създаване на интегрирана система за електронен обмен на данни в здравеопазването 

• Осигуряване на финансова устойчивост на националната система на здравеопазване 

Националните програми в общественото здравеопазване, включително Националната програма 

за контрол на туберкулозата, целят намаляване на болестността и смъртността от най-

често срещаните болести с високо бреме за страната. Все още успешното прилагане на 

някои от планираните дейности зависи от външната подкрепа. 

Партньори по изпълнението на Националната здравна стратегия са: Министерството на 

здравеопазването, Национална здравно осигурителна каса, медицинските университети 

и колежи, Националният център за опазване на общественото здраве, Регионалните 

инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, районните центрове по 

здравеопазване, здравните заведения, ОПЛ, НПО, професионални организации и други. 

Целта на Националната здравна стратегия 2008-2013 година е  осигуряване на по-добро 

здравеопазване и удължаване на живот чрез принципите на достъпност, справедливост, 

равенство и солидарност с активно участие на всички заинтересовани. Националната 

здравна стратегия има за цел да интегрира грижите за здравето на българските 

граждани във всички политики – външни отношения, националното сигурност, 

финансова устойчивост, социална солидарност и равенство, защита на околната среда, 

образованието и науката, управлението на бедствия и други. 

. 
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4.4. Приоритети на Кръг 8  
 

Попълнете таблиците по-долу на база на обхвата на програмата,  (не на финансови данни) за три до шест области, установени от кандидата като приоритетни интервенции за 

това предложение. Уверете се, че изборът на приоритети отговаря на сегашната туберкулозна епидемиология и установените слабости и несъответствия от s.4.2.2 и 4.3. 

Забележка: Всички потребности за укрепване на системите на здравеопазване, които най-ефективно биха били изпълнили на база програма за контрол на туберкулоза и които 

са важни области на работа в това предложение, трябва също да бъдат включени тук. 

 

Priority No:
Improved bacteriological diagnosis of 
TB patients

Intervention

Increase the rate of bacteriological 
confirmation at diagnosis for all new TB 
cases 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

70%
2,108 / 3011

70%
1,987 / 2,839

70%
2,234 / 3,192

70%
2,234 / 3,192

70%
2,128 / 3,040

70%
2,022 / 2,888

70%
1,915 / 2,736

70%
1,701 / 2,430

70%
1,436 / 2,052

43%
1,307 / 3,011

48%
1,367 / 2,839

50%
1,596 / 3,192

52%
1,660 / 3,192

32%
981 / 3,040

36%
1,035 / 2,888

38%
1,039 / 2,736

35%
853 / 2,736

43%
874 / 2,736

1,704 1,472 1,596 436 2,059 1,853 1,697 1,577 1,178

25%
752 / 3,040

27%
784 / 1,035

28%
766 / 2,736

33%
799 / 2,430

27%
562 / 2,052

Historical Current Country targets

A:  Country target (from annual plans where these exist)

(e.g., can be equal to or less than full gap)

B: Extent of need already planned to be met under 
other programs

C: Expected annual gap in achieving plans 

D: Round 8 proposal contribution to total need  
 

Priority No: Improved detection of MDR-TB

Intervention

Provide quality-assured Drug 
Susceptibility Testing (DST) for 
bacteriologically confirmed pulmonary 
TB cases 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,329 1,367 1,360 1,500 1,724 1,819 1,806 1,652 1,436

4%
50 / 1329

10%
141 / 1367

18%
250 / 1,360

21%
310 / 1,500

18%
310 / 1,724

17%
310 / 1,819

22%
400 / 1,806

24%
400 / 1,652

45%
647 / 1,436

1,279 1,226 1,110 1,190 1,414 1,509 1,356 1,252 736

32%
560 / 1,724

48%
870 / 1,819

53%
950 / 1,806

61%
1,000 /1,652

45%
645 / 1,436

A:  Country target (from annual plans where these exist)

B: Extent of need already planned to be met under 
other programs 

Historical Current Country targets

C: Expected annual gap in achieving plans 

D: Round 8 proposal contribution to total need (e.g., can be equal to or less than full gap)  
 



КРЪГ 8 – Туберкулоза 

 36

Priority No:
Increased number of contacts identified 
and examined for TB

Intervention

Intensify contact tracing through 
increased number of medical 
specialists and community workers 
involved in contact tracing activities 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15,684 16,188 16,320 18,000 20,400 19,800 19,080 18,120 17,040

16%        
2,575 /15,684

19%
3,044 /16,188

25%
4,080 /16,320

35%
6,300 /18,000

40%
8,160 /20,400

50%
9,900 /19,800

55%
11,448/19,800

53%
12,322/18,120

60%
12,780/17,040

13,109 13,144 12,240 11,700 12,240 9,900 7,632 5,798 4,260

5%
1,020 /20,400

5%
990 /20,400

5%
954 /20,400

15%
2,718 /20,400

15%
2,556 /20,400

Historical Current Country targets

A:  Country target (from annual plans where these exist)

B: Extent of need already planned to be met under 
other programs

C: Expected annual gap in achieving plans 

D: Round 8 proposal contribution to total need (e.g., can be equal to or less than full gap)  
 

Priority No:

Improved detection of TB cases among 
high risk groups (refugees and asylum 
seekers, immigrants, Roma community)

Intervention
Implement screening activities to 
identify TB cases 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

195,810 195,627 195,732 195,354 195,959 196,398 196,744 197,099 197,460

No reliable 
data available

No reliable 
data available

2%
4,130

6%
11,640

10%
19,200

14%
27,010

18%
35,170

21%
40,870

25%
48,870

Cannot be 
calculated

Cannot be 
calculated 191,602 183,714 176,759 169,388 161,574 156,229 148,590

2%
3,500

6%
11,700

11%
20,700

15%
30,200

20%
40,200D: Round 8 proposal contribution to total need (e.g., can be equal to or less than full gap)

Country targetsHistorical Current

A:  Country target (from annual plans where these exist)

C: Expected annual gap in achieving plans 

B: Extent of need already planned to be met under 
other programs

 
�  Ако има шест приоритетни области, копирайте таблицата по-горе още веднъж. 
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4.5. Стратегия за изпълнение  

 

4.5.1. Интервенции от Кръг 8  

Обяснете: (i) кой ще предприема всяка област на дейност (кой главен получател, която под-

получател или друг прилагащ); и (ii) целевата популация(популации). Уверете се, че  обяснението 

следва реда на всяка цел, работна област по програмата (или, "област на предоставяне на 

услуги (ОПУ)"), и индикатор в 'Рамката за изпълнение (Приложение A).  Глобалният фонд 

препоръчва   работният план и бюджетът да следват същия ред. 

 

Когато има планирани дейностите, които са в полза на системата на здравеопазване, които 

могат лесно да бъдат включени в описание на програмата за борба с туберкулозата  (защото 

предимно допринасят към резултатите за туберкулозата), включете ги в този раздел само 

от Предложението за Кръг 8. 

Забележка: Ако има други дейности, които подпомагат едновременно резултатите за  ХИВ, туберкулоза и 

малария (и здравни резултати извън трите заболявания), и те не могат лесно да бъдат включени в стратегия за 

"програма за заболяването", те могат да бъдат включени в s.4B в предложението за едно заболяване  в Кръг 8. 

Кандидатът ще трябва да вземе решение кое заболяване да включи в s.4B (но само веднъж). �  Обърнете се към 

Насоките за Кръг  8  (s.4.5.1.) за информация за този избор. 

 

Туберкулозата е социално значимо заболяване, водещо до намалена работоспособност, по-

висока болестност и смъртност и с отрицателно въздействие върху финансовата и 

социална стабилност на индивида, семейството и обществото. Бремето на това 

заболяване и значителната стойност на лечението за тежките и мултирезистентни  

форми, накара българското правителство да мобилизира наличните ресурси и усилия за 

борба с туберкулозата. Въпреки факта, че правителството е разпределило значителни 

средства от своя бюджет и помощта от ГФ, съществува известен недостиг в ресурсите в 

различни области за предоставяне на услуги, които са особено важни за успешното 

изпълнение и постигане на целта на НТП. Вземайки предвид гореизложеното, на свое 

заседание Националният координационен комитет на България взе решение страната 

да кандидатства на 8-ми тур за предложения на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария. 

 

 

 

Компонент 1: Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната 

програма за контрол на туберкулозата  

 

Компонент 1 е насочен към осигуряване на устойчивост на изпълнението на Националната 
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програма за превенция и контрол на туберкулозата в България и ще се съсредоточи 

върху: 

1. Политическа рамка и партньорства на национално и локалнито ниво; 

2. Устойчиви ресурси – човешки, финансови и материални ресурси 

3. Дейности за стратегическо планиране и мониторинг и оценка в областта на ТБ  

 

ОПУ 1,1: Мониторинг и оценка 

Дейностите, извършвани от централното ръководство на НТП ще осигурят координация на 

дейностите по различните компоненти, включително: (1) помощ при изготвяне и 

актуализиране на националните указания, (2) обучение, (3) извършване на непрекъснат 

надзор, (4) планиране и (5) организиране на проучвания. Тези дейности ще бъдат 

провеждани в сътрудничество с регионалните DOTS-мениджъри, лабораторни 

специалисти и национални и международни експерти. 

Като част от прилагането на националната система за мониторинг и оценка за ТБ, на лице е 

необходимост да се проведе проучване за лекарствена резистентност (Drug Resistance 

Survey, DRS), което ще допринесе за ефективното изпълнение на дейностите по 

Компонент 2 от това предложение. 

Основните планирани  резултати включват: 

• Подобрено рутинно записване и отчетност и укрепване на анализа от епидемиологичния 
надзор; 

• Първото проучване за лекарствена резистентност е проведено като база данни за 
създаване на редовен  надзор за резистентност към медикаменти в страната. 

• Производство на качествени данни и база данни, които са от ключова важност за 
прилагането и адаптирането на програмата; 

• Подобрена координация на партньорите на регионално ниво 

 

ОПУ 1,2: Управление и надзор 

Укрепването на управлението на националната програма по туберкулоза ще осигури подходяща 
координация между всички интервенции и партньори на национално, международно и 
регионално ниво. Постигането на тази цел ще улесни изпълнението на всички други 
компоненти в предложението. 

Основните планирани  резултати включват: 

• Подобрена координация на партньорите на регионално ниво 

• Разработена национална комуникационна стратегия за ТБ и проведени национални 
кампании  

Бенефициентите ще бъдат системата на здравеопазване, държавните и общинските 

администрации и гражданския сектор, участващи в контрола на туберкулозата и всички 

други партньори, участващи в прилагането на контрола на туберкулозата.  
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Компонент 2: Подобряване на ефективността на диагностиката и лечението на ТБ в България 

 

Този компонент цели ограничаване на разпространението на туберкулозата сред населението, 

като въздейства върху най-важните фактори, допринасящи за него и работи по 

програмните недостатъци в основни области за предоставяне на услуги на националната 

програма по ТБ. 

 

ОПУ 2,1: Подобряване на диагностиката 

Създаването на рационална и функционираща лабораторна мрежа в съответствие с 

изискванията на СЗО. Укрепването на мрежата от микробиологични лаборатории чрез 

създаване на йерархична структура, включваща Национална референтна лаборатория за 

ТБ и три нива на лаборатории, които са част от одобреното предложение за Кръг 8 ще 

допринесе за подобряване на качеството на ТБ диагностиката.  

Това предложение има за цел да допълни техническия капацитет на Националната референтна 

лаборатория за ТБ (НРЛ) и трите регионални лаборатории от III ниво чрез въвеждане на 

молекулярно диагностициране на MDR  за М. туберкулоза, флуоресцентна микроскопия 

и  изследване за лекарствена чувствителност към резервни препарати, както и 

подобряването на мерките за контрол на инфекцията. Очакваният резултат е подобрен 

контрол на инфекцията и микробиологична диагностика, увеличен  дял на пациентите с 

белодробна туберкулоза, които са преминали културелно изследване и изследване за   

лекарствена чувствителността с осигурено качество, както и получаване на надеждни 

числени данни за лекарствената резистентност и броя на пациентите с МР-ТБ, които ще 

се възползват от лечението с резервни медикаменти. 

Очакваните резултати в края на предложението включват:  

• всички лаборатории ще извършват ТБ диагностика според най-високите национални 
стандарти и при редовно външни осигуряване на качеството 

• увеличен  процент на пациенти с ТБ, които разполагат с бактериологично потвърждение 
на диагнозата - от 48% през 2007 до 70% през 2014 година; 

 

ОПУ 2,2: Висококачествена DOTS 

Планираната и разработвана в момента мрежата от регионални DOTS- мениджъри, патронажни 

медицински сестри и обучението на ОПЛ ще увеличи броя на случаите с ранна диагноза 

и адекватно лечение и намаляване процента прекъснали лечението си пациенти. 

Набирането на допълнителни медицински сестри е необходимо за разширяване на 

покритието в гъсто населените и труднодостъпни географски райони, което беше 

установено като недостатък в плановете на националната програма по ТБ и 
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безвъзмездната помощ от глобалния фонд по 6-ти тур. 

Това предложение предвижда допълнителна редовна преквалификация и мониторинг на 

дейностите на DOTS-мениджърите, медицинските сестри, друг медицински персонал и 

работниците на терен в общността.  

Проследяването на всички контактни с пациент с инфекциозна ТБ ще бъде организирано чрез 

скрининг-анкети, медицински преглед, кожен туберкулинов тест, бактериологично и 

радиологично изследване, ако има показания за това. Контактните латентна или активна 

ТБ ще получат съответното лечение. 

Привличане на участието на ОПЛ и патронажните  медицински сестри с ключови представители 

на общността от целевите групи при дейностите за контрол на туберкулозата се очаква 

да доведе до: 

- Подобрен процент на насочване на суспектираните случаи на ТБ за изследване на 
храчка в специализирани лаборатории и оценка на  специализираната ТБ мрежа за 
диагностика и лечение; 

- Разширен скрининг на членове на семейството при положителни резултати за 
бацилоотделяне за оценка, включително ТБ диагностика при децата; 

- Оценка на изпълнението на програмата при продължителната фаза 

Броят на случаите с латентна ТБ инфекция между медицинските работници (МР) се 

увеличаващи и те са дефинирани като допълнителна рискова група в това предложение. 

Ще бъде извършено пилотно изследване сред определени МР във висок риск  

(лабораторен персонал и работещи в лечебни заведения за МР-ТБ) за идентифициране 

на латентна ТБ инфекция. 

Основните очаквани резултати и продукти включват: 

• 709 медицински работници ще преминат продължаваща квалификация за 5-годишния 
период на предложението; 

• намаляване на процента прекъсване на лечението от 7 на 3%; 

• 230-ма души от лабораторния персонал и персонала на лечебни заведения за МР-ТБ ще 
се възползват ежегодно от интерферон-гама изследване(Interferon Gamma Release 
Assay, IGRA). 

 

ОПУ 2,3: МР-ТБ  

Според данни от “Глобален контрол на туберкулозата 2008”, 53 случаи на МР-ТБ са  били 

нотифицирани през 2006г., но само 35 са потвърдени от НРЛ. Нотифицираните случаи на 

МР-ТБ измежду 1 108 нови  културелно положителни пациенти с ТБ, които са получили 

АБ, са 24 (2,2%). Нотифицираните случаи на МР-ТБ измежду 221 пациенти, получили 

повторна терапия, на които е направена АБ, е 29 (13,1%).  

Понастоящем  в страната няма резервни лекарства, като първата доставка се очаква  през 2009 

година след подаване и одобряване на молбата до  GLC   за 50 пациенти, планираните 

за в съществуващата вече безвъзмездна помощ по Кръг 6 от глобалния фонд. 
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Същевременно прогнозите на  СЗО за 2005 година и 2006 година за България показват 

увеличение в процент на МР-ТБ от новите случаи на ТБ от 5,6% на 11%, и в процента от 

МР-ТБ на вече третирани случаи на ТБ от 29% на 38%.  Затова се очаква броят на 

случаите на МР-ТБ да продължи да се  увеличава до 70 през последните две години от 

периода на това предложение. 

Освен това е изключително важно да се подобри инфекциозния контрол в отделенията за 

лечение на МР-ТБ според най-високите международни стандарти, включително ремонт 

на отделенията, инсталиране на вентилация с отрицателно налягане и доставка на лична 

респираторна защита за персонала. 

 

Основните   резултати включват: 

• Разработване на национални указания за превенция и контрол на МР-ТБ; 

• Увеличаване на броя пациенти с белодробен ТБ, които получават изследване за 
лекарствена чувствителност с осигурено качество – от 10% през 2007 до 90% през 2014 
година. 

• Доставка на допълнителни резервни лекарства за осигуряване на всеобщ достъп до 
лечението  за пациентите с МР-ТБ. 

 

ОПУ 2,4: ТБ/ХИВ  

Интегрирането на свързаните дейности в националните програми за ТБ и ХИВ ще доведе до 

подобрени грижи за  пациентите с коинфекция на ХИВ и туберкулоза. Пациентите с ХИВ 

и активна ТБ инфекция трябва да получават адекватно лечението и за двете заболявания 

в заведенията за лечение на ТБ. Медицинският персонал трябва да бъде подходящо 

обучен за такива грижи. 

 

ОПУ 2,5: Управление и надзор 

Наличието на специален екип, отговорен за дейностите за планирането, координацията, 

управлението и надзора по този компонент ще укрепи капацитета за управление и  

капацитета за  мониторинг и оценка на националната програма по ТБ. 

Бенефициентите от интервенциите по този компонент ще бъдат пациенти с ТБ и техните 

контактни лица, включително случаите на МР-ТБ, членове на домакинството и 

общността, пациентите с ТБ/ХИВ, медицински работници. 

 

 

 

Компонент 3: Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България 

Според информация, предоставена от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към 
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Министерство на правосъдието, броят на лицата, лишени от свобода през 2006 г. е бил 

11 289 души. От тях 53 са диагностицирани  с активна туберкулоза, но само 9 от тях са 

бактериологично потвърди. Това е ясен знак за необходимостта от подобряване на 

диагностиката сред лишените от свобода. През 2007 година, когато средният брой на 

затворниците в страната е бил 10 271, броят на пациентите с ТБ е нараснал до 64. Новите 

случаи на белодробна ТБ са 53, а от тях са нотифицирани 22 случаи с потвърдено 

бацилоотделяне. 

Недостатъчен брой от новите затворници преминават скрининг за ТБ при постъпване, а лицата 

със суспекция за ТБ в затворите не могат да се ползват от своевременна диагностика и 

качествено лечение. Въпреки подобрената микроскопска диагностика, броят на 

бактериологично потвърдените случаи сред всички нотифицирани случаи на ТБ в 

Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода в Ловеч, е 

въпреки това по-нисък от съответния процент в общата популация. Това ще се разреши 

чрез подобрени дейности за скрининг, активно проследяване на контактните, обучение 

на персонала и засилени мерки за контрол на инфекцията, включително ремонтиране 

на лечебните  заведения. 

Тази ето защо този компонент е насочен към подобряване на контрола на туберкулозата в 

здравните служби на затворите, които са на подчинение на Министерство на 

правосъдието, чрез въвеждане на DOTS стратегията и пряко участие в изпълнението на 

целите и задачите на Националната програма за превенция и контрол на ТБ. Контролът 

на туберкулозата в затворите се ръководи от нормативни актове, издадени от 

Министерство на правосъдието в споразумение с Министерството на здравеопазването. 

 

ОПУ 3,1: Високорискови групи 

Основната стратегия за справяне с несъответствията, установени по отношение на контрола на 

туберкулозата в затворите, включва прилагането на редовни дейности за скрининг за ТБ   

в затворите чрез анкети, изследвания на храчка и радиологични изследвания, кожен 

туберкулинов тест на всички ново постъпили затворници  и всички лица със суспекция за 

ТБ. Когато бъде диагностициран пациент с активна белодробна туберкулоза, всички 

контактни с него лица ще бъдат изследвани и съответно лекувани. 

Основните   резултати включват: 

• Актуализирани указания за  грижи и контрол за ТБ в затворите, включително механизми 
за проследяване на затворници, освободени преди   завършване на лечението за ТБ; 

• 8 000 затворници годишно преминали скрининг за ТБ и 800 годишно получаващи 
изследване на храчка. 

 

ОПУ 3,2: Подобряване на диагностиката 

Двете специализирани болници за активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС) в София  и 

Ловеч, и медицинските центрове във всички 13 затвора се нуждаят от ремонти и 

оборудване, за да се подобри диагностицирането и мерки за контрол на инфекцията. 
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Основните   резултати включват: 

• Набиране на специализиран лабораторен персонал; 

• Обучение на медицинска персонал в аспектите на контрола на туберкулозата; 

• Доставка на флуоресцентен микроскоп за затворническата болница в Ловеч, 
вентилационни системи за стаите за събиране на храчка и лични респираторни 
предпазни средства. 

 

ОПУ 3,3: Управление и надзор  

Ще бъде провеждан текущ мониторинг и план за редовни визити за супервизия, за да се 

осигури високо качество и ефективност на ТБ грижи и контролните дейности във всички 

затвори в страната. 

Бенефициентите ще бъдат лицата, лишени от свобода, затворническия персонал и     

населението на страната като цяло. 

 

 

 

Компонент 4: Увеличаване на достъпа до грижи при ТБ за високорискови групи – бежанци и 

търсещи убежище; имигранти; младежи в риск; интравенозни наркомани;  лица, 

зависими към алкохола  

 

Основните стратегии за постигане на цел е да се увеличи географския обхват  с дейности за 

скрининг, лечението и грижи за ТБ от 13 района, планирани в предложението за Кръг 6 

на 26 района в Кръг 8, както и да се включат 2 нови високорискови групи:  имигранти и 

младежи в риск в специализираните институции. Друга основна стратегия е да се  

постигне ефективно сътрудничество между  персонала на  НПО и  служителите по НТП  

на национално и местно  ниво. 

Дейностите в това предложение ще допринесат за по-широко обхващане на децата на улицата 
и бежанците и търсещите убежище с грижи за ТБ чрез увеличен брой работници на 
терен и подобрено качество на услугите. 

Според проектопредложението освен това ще има увеличение в географското покритие на 
районите за работа с деца на улицата от 2 (в Кръг 6) на 7 района (в Кръг 8). Според 
официалните данни (доклад на Държавна агенция за закрила на детето за 2007-а), броят 
на децата на улицата е 688 към октомври 2007 година. През 2006-а и 2007 г. Държавната 
агенция за закрила на детето издаде лицензия за работа на 14 нови дневни центрове и 
временни приюти за младежи в риск в различни общини в страната. 

За периода 1993-2007 г. Държавната агенция за бежанците (ДАБ) докладва за 5 625 лица, на 

които е предоставен бежански статут или субсидиарна закрила. Средният годишен брой 

на новите бежанци и търсещи убежище е около 1000 души. Основните пет държави по 

произход продължават да бъдат Ирак, Афганистан, Армения и Иран – държави с високо 

бреме на туберкулоза.  
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Повечето от кандидатите за бежански статут или търсещи убежище, които получават отказ за 

такъв статут (10 621 до края на 2007 година), намират начини да останат в страната за 

различен период от време. Няма статистика, която да показва колко от тях са напуснали 

страната скоро след това, колко са останали нелегално и колко са намерили възможност 

да останат в страната предимно чрез брак с български гражданин.  

В допълнение към двата приемателни центъра в столицата София и в с. Баня в Южна България, 

Държавната агенция за бежанците неотдавна откри транзитен център за приблизително 

300 търсещи убежище до българо–турската граница. Това предложение ще допринесе 

за въвеждане на скрининг за ТБ при рутинните медицински прегледи в двата центъра 

извън столичния град, и насочване за лечение и грижи за ТБ, когато е необходимо. 

Имигрантите са установени като целева група, която трябва да бъде включена едновременно в 
националните стратегии и политики за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза.6. 

Според официалните данни 55 684 чужденци са регистрирани като постоянно пребиваващи в 

края на 2006, а 3 149 са получили този статут през същата година. Броят на незаконните 

мигранти обаче е неизвестен. Болестността от ТБ в тази популация е неизвестна, а 

достъпът до здравеопазване е ограничен за повечето от тях, поради индивидуални и 

структурни причини, отчасти свързани със стигматизирането заради туберкулозата, 

бедността и социалната изолация.  

Тече процес на промяна в българските институции за сираци и деца в уязвимо положение, 

целящ да се намали броя на институциите и да се реорганизират, както и да се окаже 

подкрепа за приемни семейства, които да поемат грижи за децата. Повече от 4000 деца  

на възраст 7-18 живеят в 86 институции за деца без родители по цялата територия на 

страната. (Източник: Държавна агенция за закрила на детето – доклад за 2006 година). 

Към края на юни 2007-а общият брой деца в специализирани социални институции е 8 

457. През 2006 г. в страната бяха закрити 15 институции като част от процеса на 

децентрализация. Анализът показва, че от една страна промените са доста бавни в 

момента, а от друга, че професионалистите в институциите не са обучени за грижи и 

подкрепа при ТБ. 

Това предложение освен това ще допринесе към постигане на равен достъп до съответните 

здравни и социални услуги от високорискови групи и ще осигури ефективно 

проследяване на контактните сред роднините на пациенти с ТБ. 

 

ОПУ 4,1: Високорискови групи   

Интервенциите, реализирани сред високорисковите групи, са синхронизирани с националната 

програма по ТБ и целят да се улесни достъпа до дейности за грижи и подкрепа за ТБ, 

както и засилване на сътрудничество между работниците на терен по ТБ и 

медицинските специалисти в болничните заведения. 

                                                           
6 Министерство на здравеопазването, 2007,  Национален доклад за България, създаден в рамките на проекта на 
Международната организация по миграция  'Партньорства на ЕС за  намаляване на уязвимостта към ХИВ и 
общественото здраве, свързани с мобилността на населението' финансиран от португалското 
председателство на ЕС. Той  може да се намери онлайн на адрес: http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1862 
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Работниците на терен ще предоставят мотивация, консултиране, промоция на здравето, 

насочване за лечение и придружаване на хората от целевите групи към здравни 

заведения за ТБ. Те ще подкрепят директно наблюдение на приемането на лекарства 

при лечението на пациенти с ТБ в продължителната фаза. Малки стимули и пакети с 

храна ще бъдат предоставяни на пациентите с цел да се избегне прекъсването на 

лечението. 

Основните   резултати включват: 

• Ще бъдат разработени информационни материали, които ще бъдат преведени на  няколко 
езика и разпространени в цялата страна; 

• Около 18 000 души от целевите високорискови групи ще бъдат обхванати с мотивация, 
информация и консултиране за петте години от периода на предложението; 

• 8 700 бежанци и имигранти ще преминат скрининг за ТБ инфекция. 

 

ОПУ 4,2: Всички предоставящи грижи   

Дейностите, целящи ангажиране на всички предоставящи грижи в предоставяне на качествени 

грижи за ТБ, ще се съсредоточат върху обучението, промяна на законодателството в 

областта на здравеопазването и социалните услуги, отпечатване и разпространение на 

информационни материали за медицински специалистите и социални работници, които 

работят с целевите групи. 

Основно важно е освен това да се ангажират предоставящите социални услуги и общинските 

власти в прилагането на общи дейности с цел да се намали стигматизирането сред 

високорисковите групи. 

Основните   резултати включват: 

• Общо 360 медицински работници от държавните и частни центрове за метадонова 
заместваща терапия и социални работници в специализираните институции за младежи 
в риск ще получат обучение; 

• Законодателството, свързано с предоставяне на грижи за ТБ в светлината на социалните 
услуги, ще бъде съответно променено. 

 

ОПУ 4,3: Застъпничество, комуникация и мобилизиране на обществото  

Основни дейности в сферите на образование по метода "от връстници за връстници" и 

овластяването на пациенти сред представители на високорисковите групи ще допринесе 

за постигане на следното: 

• 120 обучители от общността подготвени за подкрепа на дейностите на програма за ТБ  

• международната Харта на пациента ще бъде преведена и разпространена навсякъде в 
страната. 

 

ОПУ 4,4: Грижи за ТБ в общността  
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40 работници в общността на високорисковите групи ще оказват подкрепа при скрининга, 

лечението и грижите. Работата в общността включва освен това повишаване на 

информираността и социална мобилизация. Обучението и ангажирането на 

представителите на високорисковите групи ще подпомогне допълнително 

ефективността на усилията от работници и медицински персонал в заведенията за ТБ.  

Основните   резултати включват: 

• Разработване на индикатори за измерване на участието на общността, формуляри за отчет  
и регистри; 

• 40 работници от общността ще бъдат обучени да работят по-конкретно с бежанци и 
мигранти 

 

ОПУ 4,5: Управление и надзор 

Ефективното управление и съгласуване на дейностите сред високорисковите групи на 

национално и регионално ниво са изключително важни за постигане на желания 

резултат. Визити за надзор, извършвани от национално на регионално ниво, ще осигурят 

качеството на грижите за ТБ и подобреното ефективност на работата на местните 

работници на терен за ТБ. 

 

 

Компонент 5: Увеличаване на обхващането на ромското население с ефективни грижи за ТБ в 

общността  

 

Официалните данни от преброяването през 2001 г. сочат, че ромското население в България 

наброява 370 908. Приблизителната численост на ромското население в България обаче 

варира до около 800 000 души, или приблизително 10% от населението на страната, 

заради факта, че някои роми се самоопределят като турци или българи. 

Наличната информация показва, че ромската общност е една от общностите във висок риск в 

България. Процентът на бедност сред ромското население е 11 пъти по-висок от този 

сред етническото българско население. Нивото на безработицата сред ромското 

население е между 70% и 90%, а около 46 % от ромите нямат здравноосигурителни 

права, което прави техния достъп до  лекари и здравни услуги много труден. 

Туберкулозата сред ромското население често се появява заедно с други хронични заболявания 

която допълнително повишава риска от предаване на инфекцията. Според наскоро 

извършена бърза оценка в седемнадесет големи града в България, пациенти с ТБ от 

ромски произход представляват 50% от всички случаи на ТБ, което предполага висока 

разпространеност и болестност от ТБ  в тази общност. 

Тези проблеми ще бъдат разрешени чрез специфична стратегия за предоставяне на грижи за ТБ 

в общността и   механизми за засилено сътрудничество с  
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ОПУ 5,1: Грижи за ТБ в общността  

Осигуряването на професионални стандарти и процедури за наемане на персонал ще бъде 

извършено от екип от експерти, нает от главния получател.  

40 работници в ромската общност ще оказват подкрепа  при скрининга за идентифициране на 

суспектирани случаи на ТБ; отправяне към здравни заведения за ТБ за откриване на 

нови случаи с бацилоотделяне в ромската общност; подкрепа за пациенти с ТБ  на DOT   

в продължителната фаза; специфични консултации и мотивация за семейства и 

контактни; образователни дейности в ромската общност по отношение на лечение, 

превенция и подкрепа при ТБ. 

Стимули и транспортни ваучери ще бъдат осигурявани за пациенти с ТБ при лечението в 

продължителната фаза, за да се намали значително броя на прекъсващите лечението си. 

 

Основните  очаквани резултати включват: 

• Осигуряване на непрекъснато обучение за предоставяне на услуги с цел поддържане на 
качеството и ефективността на грижите за ТБ в ромската общност; 

• 31 000 роми ще преминат скрининг за ТБ риск през петгодишния период на 
предложението; 

• 4 600 роми се очаква да бъдат насочени към здравни заведения за ТБ за изследване на 
храчка или други медицински прегледи; 

• 2 950 пациенти с ТБ от ромската общност се очаква да получат подкрепа при лечението в 
продължителната фаза. 

 

ОПУ 5,2: Управление и надзор 

Работниците в ромската общност ще бъдат назначени от местните подполучатели-НПО, които 

разполагат със съответния капацитет за изпълнение на тази задача. Те ще работят в 

тясно сътрудничество и под надзора на съответните регионални здравни заведения за 

ТБ. 

Текущи визити за мониторинг и супервизия ще бъдат провеждани веднъж годишно за новите 18 

района от екип експерти, назначен от главния получател. 

 

4.5.2. Повторно подаване на предложението от Кръг 7 (или Кръг 6) не се препоръчва от   
ГТО 

Ако е подходящо, опишете корекциите, които са направени в плановете и дейностите за 
прилагането, за да се вземе предвид всяка от   "слабостите", установени във "Формуляр за оценка 
на ГТО" за Кръг 7 (или  Кръг 6 ако това е  последното кандидатстване и не е препоръчано за 
финансиране). 

Не е приложимо. 
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4.5.3. Извлечени поуки от прилагането 

Как плановете и дейностите по изпълнението, описани в 4.5.1 по-горе, използват поуките от 

реализация на програмата (независимо дали с безвъзмездна помощ от глобалния фонд или 

друга)? 

Плановете и дейностите за изпълнение, очертани в подробната стратегия на предложението, са 

разработени така, че да се справят с основните предизвикателства пред постигането на 

националните цели, установени чрез  всеобхватен преглед на националната програма 

по ТБ и съществуващата безвъзмездна помощ  в страната по Кръг 6 на глобалния фонд. 

Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Кръг 6, компонент ТБ, беше 

подписано на 3 септември 2007 година и имаше начална дата 01 ноември 2007 година, 

което направи невъзможно то да бъде синхронизирано с цикъла на планиране,  

изпълнение и отчетност на финансираната от ГФ програма за фискалната година в 

страната и периодите на планиране и бюджетиране на Националната програма по 

туберкулоза. Въпреки че беше свършена много подготвителна работа (изготвяне на 

националните ръководни насоки, изготвяне на инструменти за отчетност; и водене на 

документация, подготовка на процедурите за подбор на подполучателите и други), 

реалното прилагане на повечето дейности като възлагане на поръчки на основни стоки и 

договаряне на услуги (превод и отпечатване на материали, организиране на обучителни 

и консенсусни срещи) можа да започне едва през  април 2008 г. след ратификацията на 

Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ от Народното събрание. 

Поради тази причина крайната дата на Фаза  1 беше отложена от 31 октомври 2009-а на 

31 декември 2009 година. 

Още повече някои от важните подготвителни продукти - като преструктуриране на 

лабораторната мрежа в три нива, и приемане на новите национални насоки за 

диагностика и лечение са зависими от времеемки законодателни промени. 

Предложението за Кръг 8 включва множество подготвителни дейности, които са особено важни 

за осигуряване на изпълнението и ефективното управление на програмата. Затова 

Предложението за Кръг 8 е разработено така, че да не дублира тези дейности. 

Една важна пречка при изпълнението на безвъзмездната помощ по Кръг 6 бяха нивата на 

персонала, които са критични в някои райони. Националната референтна лаборатория 

за ТБ също не разполага с достатъчно персонал, което прави трудно пълноценното 

прилагане на супервизията на място на регионално ниво. Затова плановете за 

предложението за Кръг 8 включват наемане на допълнителен лабораторен персонал в 

НРЛ и трите лаборатории от ниво III, които ще извършват DST с осигурено качество. 

Наемането на 10 допълнителни медицински сестри е планирано с цел да се разшири  

обхвата на грижите за ТБ в гъсто населените и труднодостъпни географски области.  

Географското покритие с предоставяне на услуги за високорискови групи беше недостатъчно 

планирано в Кръг 6 и ще бъде разширено в Кръг 8, за да обхване всички райони в 

държавата, както е необходимо. 40 представители на ромската общност ще бъдат 
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привлечени да работят сред ромското население и да предоставят подобни услуги в 

останалите 18 района, които не са обхванати в Кръг 6. 

Редица проблеми с изпълнението бяха отбелязани при в безвъзмездната помощ от Кръг 6 при 

анализирането на целите и обхвата на дейностите. Има 3 нови високорискови групи, 

които не бяха включени в Предложението за Кръг 6: медицински работници, имигранти 

и младежи в риск. Те бяха включени в новото предложение и бяха зададени индикатори 

за измерване на напредъка  

Една от основните слабости, установени в НТП, е капацитетът за генериране и използване на 

качествени данни от епидемиологичен надзор за непрекъснато подобряване на 

програмата. Макар да бяха направени  подобрения, тази слабост все още съществува. 

 

4.5.4. Засилване на социалното равенство и равнопоставеността на половете 

Обяснете как общата стратегия на това предложение ще допринесе за постигане на равенство във 

вашата страна по отношение на предоставяне на достъп до висок качествени, на достъпни цени и 

местно налични диагностика, лечение и грижи и подкрепа за туберкулоза. 

(Ако определени групи от населението имат бариери до достъпа, като например жени и 

момичета, юноши, сексуални малцинства и други основни засегнати популации, уверете се, 

че вашето обяснение диференцира в отговора тези основни популации). 

Увеличаването на достъпа до грижи за ТБ за високорисковите групи по това предложение е  

изключително важно за постигане на националните стратегически цели.  

Основните пречки пред достъпа до здравни услуги за бежанците и имигрантите, и особено 

жените са свързани с културни, религиозни и езикови различия. Те често не търсят  

медицинска помощ поради липса на знания за заболяването, липса на информация за 

здравната система в страната и културни ограничения. За осигуряване на по-добър 

достъп и равнопоставеност на половете в предоставянето на услуги за тази група 

мъжете и жените сред имигрантите ще бъдат наемани като работници в общността. 

Информационните материали на различни езици допълнително ще допринесат за 

увеличаване на информираността и разбирането на заболяването туберкулоза, 

рисковете, свързани с него, и местата където могат да се предоставят специализирани 

услуги за ТБ. 

В ромската общност жените са изправени пред по-уязвима ситуация от мъжете. Овластяването 

на жените и акцентът върху тяхната роля да се грижат за собственото си здраве, 

здравето на своите деца и семейства, ще бъде един от аспектите на работата на терен. 

Подкрепата за пациентите с ТБ и техните контактни и роднини ще бъде разширена по 

отношение на географското покритие и обхвата на населението. 

Стигматизацията на пациентите с ТБ, ниското равнище на грамотност и недостатъчното 

консултиране и мотивация на пациентите често са сред причините за прекратяване на 

лечението и неблагоприятни резултати от лечението. По тези въпроси ще се работи на 

първо място чрез учебната програма на медицинските специалисти, работниците на 
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терен и в общността. Създаването на мрежи между службите в общественото 

здравеопазване, НПО и представителите на общността, както и целенасочените 

национални кампании и проявите в средствата за масова информация допълнително ще 

помогнат за преодоляване на проблемите, свързани с недостатъчна информация, 

стигматизиране и дискриминация както  за високорисковите групи, така  и за пациентите 

с ТБ. 

Осигуряването на безплатно диагностициране и терапия на ТБ за общото население и особено 

за високорисковите групи е основата за осигуряване на социално равенство в 

предоставянето на услугите. 

 

 

4.5.5 Стратегия за смекчаване на първоначално непланираните последствия 

Ако това предложение (в s.4.5.1.) включва дейности, които предоставят специфичен за 

заболяването отговор на слабостите в системата на здравеопазване, които имат въздействие 

върху резултатите за заболяването, обяснете: 

� факторите, които са взети предвид при вземане на решение да се продължи нататък с 
искане на база специфично заболяване; и 

� предложената стратегия на страната за смекчаване на потенциално вредните последствия 
от  предприемане на специфичен за заболяването подход. 

Основните причини да се представи искане на база специфична за заболяването,  може да се 

очертаят както следва: откриване на някои програмни недостатъци след преглед на 

одобрената НТП 2007-2011 година и все още недостатъчния капацитет на 

съществуващата мрежа от здравни заведения и персонал пряко ангажирани в 

управлението и контрола на ТБ по отношение на:  

(1) планиране и координация на свързани с ТБ дейности, (2) потребност от допълнително 

актуализиране на оборудването в диагностичните лаборатории, (3) увеличаващ се 

дефицит на квалифицирани микробиолози и технически персонал в лабораториите за 

ТБ , (4) липсата на обучени и мотивирани здравни работници (мениджъри, медицински 

сестри), социални работници  и работници в общността, участващи в проследяване и 

последващо лечение на пациентите с ТБ, (5) потребност от разширен обхват, по-добре 

определени и фокусирани дейности в рисковите групи и изграждане на партньорство на 

нивото на общността.  

Като последствие на тези съществуващи недостатъци, заболеваемостта от ТБ е 39,1 / 100 000 

през 2006 година в сравнение с 25 / 100 000 през 1990 година, културелното 

потвърждение е в по- малко от 50% от всички случаи на ТБ,  DST с осигурено качество 

(<15%) е повече изключение, отколкото правило, проследяването и обхвата чрез 

изследване на контактните остава неприемливо ниско, а процентът прекъснали 

лечението е 7%. 

Средствата за мотивация и   подобрени работни условия на DOT мениджърите, патронажните 
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медицински сестри и работниците в общността в това предложение може да се считат 

за елементи, които да имат потенциално негативни последствия. Това се очаква да 

причини само незначителни трудности при сътрудничество с други участващи в 

контрола на туберкулозата в същите здравни заведения. Този подход обаче е 

неизбежен и обоснован предвид   сегашната структура на здравните заведения за ТБ в 

страната.  

 

 

4.6. Връзки към други интервенции и програми  

 

4.6.1. Други  безвъзмездни помощи на глобалния фонд 

Опишете всяка връзка между основния фокус на това предложение и дейностите по каквато и да 

било друга съществуваща безвъзмездна помощ от глобалeн фонд. (напр., това предложението 

изисква подкрепа за разширяване на антиретровирусната терапия, като същевременно 

съществуваща безвъзмездна помощ дава подкрепа за инициативи за предоставяне на услуги, 

която да осигури доставянето на такава терапия). 

Предложенията трябва ясно да обясняват дали това предложение изисква подкрепа за същите интервенции, 

които са вече планирани по съществуваща безвъзмездна помощ или одобрени по предложението за Кръг 7, и да се 

разясни отсъствието на дублиране. Също е важно да се коментира причината за забавяне в изпълнението на 

съществуващи безвъзмездни помощи от глобалния фонд, както и какво се прави за разрешаване на тези въпроси, 

така че те да не се отразят също и  върху изпълнението на това предложение. 

Дейностите, планирани по Кръг 8 са въз основа на   недостатъците на анализа в рамките на 

изпълнението на от предложението за Кръг 6 и националната програма по ТБ. Ново 

поисканата подкрепа се отнася до подобряване от ефективността на диагностицирането 

и терапия на ТБ в България, грижите за рисковите групи, контрола на инфекцията и 

грижите за пациенти с ТБ в затворите. Определени пропуски в програмирането бяха 

установени след подробен преглед на планираните дейности  и продукти. 

 

Компонент 1: Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната 

програма за контрол на туберкулозата  

Основните дейности по Кръг 6 ще бъдат продължени  през година 4 и година 5 по Кръг 8 и няма  

припокриване на двете предложения. Докато безвъзмездната помощ от глобалния 

фонд по Кръг 6 цели да създаде база за системи за общо управление, координация, 

мониторинг и оценка, предложението за Кръг 8 има за цел да осигури устойчивост, 

ефективно изпълнение на НТП и подобрена координация между всички заинтересовани 

в страната. 

 

Компонент 2: Подобряване на ефективността на диагностиката и лечението на ТБ в България  

Микроскопските лаборатории играят основна роля в диагностицирането на ТБ. Една ефективно 
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функционираща лабораторна мрежа, създадена по Кръг 6, трябва да се поддържа 

според изискванията на СЗО. Това ще стане чрез йерархична структура, състояща се от 

Национална референтна лаборатория за ТБ, три регионални лаборатории за DST на ниво 

III и две допълнителни нива на лаборатории за традиционните културелни и 

бактериологични изследвания.  

Най-важните стъпки за подобрена лабораторна диагностика, определени в предложението за 

Кръг 8 включват: засилване на обучението на персонал и супервизия, предоставяне на 

допълнително оборудване и медицински доставки, като целта е да се оцени  

чувствителността на щамовете на всички пациенти с ТБ. Качеството на работата на 

лабораториите ще се осигури чрез придържане към утвърдени стандартни оперативни 

процедури, изграждане на национална система за външна оценка на качеството, и 

установяване на връзка със супранационална лаборатория. Мерките за контрол на 

инфекцията за защита на персонала, работещ в лабораториите, трябва да се засилят. 

Основен проблем е затрудненото идентифициране и късното откриване на инфекциозните 

случаи. Този въпрос се адресира в одобреното предложение за Кръг 6 чрез участието на 

ГП в насочването и навременното откриване на новите случаи и патронажните 

медицински сестри в проследяването на контактните и осигуряване на адекватно 

лечение по време на продължителната фаза. Обаче е планиран недостатъчен брой  

медицински сестри  за най-гъсто населените градски области (София град, област София, 

Пловдив, Бургас и Варна). Друг проблем, произтичащ от непредвидени и 

неконтролируеми обстоятелства, е намаляващият брой медицински сестри като цяло в 

страната, увеличаващото се търсене и стимулите от други здравни заведения и в 

резултат на това липса на мотивация за работа в областта на контрола на туберкулозата. 

В предложението за Кръг 8 е планирано да се разрешат тези въпроси чрез разширено 

обучение, преквалификация и мотивация на допълнително наетия персонал, който 

първоначално беше планиран. Проследяването на контактните с ТБ пациенти беше 

разширено и интензифицирано чрез създаване на мрежи от патронажни медицински 

сестри и ключови представители на общността в целевите групи.  

Важен момент в реализирането на целите и задачите на националната програма по ТБ /НПТ/ е 

децентрализирането на управлението й.  Определените 28 областни мениджъри трябва 

да получат редовна преквалификация за висококачествено предоставяне на DOTS. Взети 

са мерки и за квалификация на новите регионални мениджърите, които да заменят 

онези, които вече са получили обучение и напускат системата по различни причини. 

Тези пунктове не бяха включени в одобреното предложението за Кръг 8.  

Мултирезистентността към медикаменти е важно и  много сериозно предизвикателство за 

контрола на туберкулозата, на което е обърнато внимание в съществуващата 

безвъзмездна помощ по Кръг 6. Определени проблеми обаче не бяха планирани. Един 

от тях е необходимостта да се подготвят и разпространят Указанията за  управление на 

пациентите с МР-ТБ, както и предоставяне на редовна квалификация на   медицинския 

персонал, отговарящ за тези пациенти. Друг проблем, който е адресиран в 

предложението за Кръг 8 е необходимостта да се  осигурят отделни болнични стаи и 

подходящо ремонтиране на болниците, където ще бъдат третирани случаите на МР-ТБ. 

Едно важно съображение при справяне с предизвикателство на МР-ТБ е да се извърши 
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национално проучване на  лекарствената резистентност. Кандидатстването по Кръг 6 

пред  комисия "Зелена светлина" ще бъде представено през 2008 г. за осигуряване на 

достъп до резервни лекарства, които не са включени в българския позитивен списък. 

Плановете за предложението за Кръг 8 включват доставяне на резервни медикаменти за 

последните два години или след изтичането на срока на предложението за Кръг 6. 

 

Компонент 3: Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България 

Този компонент има за цел да поддържа контрола на туберкулозата в медицинските заведения 

в затворите, като разшири стратегията DOTS и продължи дейностите, започнати по 

безвъзмездната помощ на глобалния фонд по Кръг 6. 

Кръг 8 ще допринесе чрез актуализиране на насоките за управление на ТБ в затворите с 

допълнителни аспекти на грижите за ТБ. 

В допълнение към създаването на обособени стаи за събиране на храчки в Кръг 6, 

диагностицирането на случаите на ТБ ще бъде подобрено при Кръг 8 на ремонта на 

лабораторията на ловешката затворническа болница и доставяне на флуоресцентен 

микроскоп за изпълнение на бактериологични изследвания. В лабораторията ще работи  

лабораторен специалист, какъвто в момента няма, за да извършва тестовете. 

В предложението за Кръг 8, откриването на случаи ще се подобри чрез активен скрининг чрез  

анкета за ТБ, туберкулинов кожен тест и рутинен радиологичен преглед на 

новопостъпилите затворници и лица със суспекция за ТБ сред затворниците, които не 

бяха добре планирани в Кръг 6. Всички контактни на активните бацилоносители ще 

бъдат прегледани и третирани, ако е необходимо. 

Финансовите средства за ремонт и оборудване в двете специализирани болници за активно 

лечение на лица, лишени от свобода (СБАЛЛС) в София и Ловеч, не бяха адекватно 

планирани в предложението за Кръг 8. Затова допълнителните ремонти и медицинско 

оборудване са планирани по Кръг 8 с цел да се подобрят мерките за контрол на 

инфекцията (като например вентилационни системи за стаите за събиране на храчка и 

лична респираторна защита за   медицинските специалисти и затворническия персонал). 

Дейностите по предложението за Кръг 8 по този компонент ще разширят квалификацията и ще 

продължат да подкрепят координацията, управлението и надзора след изтичане на 

безвъзмездната помощ за Кръг 6. 

 

Компонент 4: Увеличаване на достъпа до грижи при ТБ за високорискови групи – бежанци и 

търсещи убежище; имигранти; младежи в риск; интравенозни наркомани;  лица, 

зависими към алкохола  

Дейностите, насочени към високорисковите групи ще увеличат покритието на целевата 

популация по задача 4. 4 от предложението за Кръг 8 чрез обхващане на нови области в 

страната. В предложението за Кръг 8 са включени и две нови групи   – имигранти и 

младежи в риск в специализираните институции. Новите високорискови групи, които ще 

се възползват от предложените дейности, са: имигранти (в шест области) и младежи в 
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риск в специализираните институции. Географският обхват за бежанците и децата на 

улицата по предложението за Кръг 8 ще бъде разширен, за да включи  бежанци и 

търсещи убежище от 1 област на 3 области (в цялата страна), деца на улицата от 2 

области на 7 области (5 нови  области по  Кръг 8).  

 Дейностите на терен по, Кръг 6, насочени към интравенозни наркомани и лица, зависими към 

алкохола, няма да се разширяват в географско отношение. Дейностите по Кръг 8 обаче 

ще се съсредоточат върху развитие на човешките ресурси и актуални информационни 

материали.  за да се постигне устойчивост в областта на контрол на туберкулозата в тези 

групи. 

Кръг 8 освен това планира улесняване на достъпа на високорисковите групи до здравни услуги 

чрез набиране на работници в общността, промоция на здравето, предоставяне на 

информация, разработване на стратегиите за ЗКМО, сенситизация на общността и 

подходящо  използване на медии, което се счита за необходимо при справянето с 

културните, езикови и други бариери. Дейностите ще бъдат реализирано в тясно 

сътрудничество с дейностите по компонент 2 от   предложението. 

 

Компонент 5: Увеличаване на обхващането на ромското население с ефективни грижи за ТБ в 

общността  

Всички планирани дейности в полза на ромската общност по компонент 5  от това 

проектопредложение са предназначени да разширят, но не и да дублират  дейностите, 

планирани по Кръг 6 от  безвъзмездната помощ на Глобалния фонд. Финансирането от 

Кръг 6 е достатъчно само да обхване  10 области. Дейностите по предложението за Кръг 

8 са планирани да увеличат географското покритие чрез интервенции в 18 

допълнителни области. Обхващането на ромските общности във всички 28 области ще 

допринесе за намаляване на  бремето на туберкулозата в България. 

Същевременно има дейности, извършвани по време на изготвяне на предложението за Кръг 8, 

които ще бъдат адекватна основа за допълнителни дейности по предложението за Кръг 

8, като например разработването на насоки за работниците в ромската общност; 

разработване на ръководство за скрининг на ромската общност за ТБ; изработване на 

здравна образователна стратегия за ромските общности, въз основа на резултатите от 

анализа на ситуацията в тези общности; публикуване на образователни материали. Тези 

правила и указания, специално разработени по предложението за Кръг 6, ще се 

използват в Предложението за Кръг 8. 

Има някои връзки с други дейности, насочени към рисковите групи¸ като например  в момента 

изпълняваната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от 

Глобалния фонд. По компонент 5. 5 (Превенция на ХИВ сред ромска общност) бяха 

създадени здравни и социални центрове в ромските квартали в осем от най-големите 

ромски общности. Някои от тях ще служат като подкрепяща среда за дейностите, 

осъществявани по този проект. 
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4.6.2. Връзки към  подкрепа, която не е осигурена от глобалния фонд  

Опишете всички връзки между това предложение и дейностите, които получават подкрепа от 
източници, които не са на глобалния фонд (обобщете основните планирани постижения от 
това финансиране за същия срок като на предложението). 

Предложенията трябва ясно да обясняват дали това предложение изисква подкрепа за интервенции, които са 

нови и/или допълват съществуващи интервенции, вече планирани чрез други източници на финансиране. 

Не са определени други ресурси от външно финансиране или донори в подкрепа на 

дейностите за ТБ в страната. 

 

4.6.3. Партньорства с частния сектор 

(a) Частният сектор може да участва с инвестиции в дейностите по предложението или да 

участва по начин, който допринася към постигането на резултати (дори ако не са свързани 

със специфична дейност), ако е така, опишете накратко основния принос, който се очаква за 

срока на предложението  и как този принос би бил важен за постигане на  планираните 

резултати и продукти. 

(Обърнете се към Round 8 Guidelines за  дефиниция на частен сектор и някои примери за видове финансов и 

нефинансов принос от частния сектор в рамките на партньорството за съвместни инвестиции.) 

Не е приложимо. 

(б) Посочете в таблицата по-долу годишната сума на очаквания принос от това партньорство в 

частния сектор.  (За нефинансов принос, моля опитайте се да дадете парична стойност, ако това е 

възможно или най-малко описание на този принос.) 

Популация, релевантна за съвместната инвестиция от 

частния сектор  

(Всички или част, и коя част, от  

целевите популации по предложението?) ���� 

Не е приложимо. 

Стойност на приноса (в USD или евро) 

Обърнете се към Насоките за Кръг  8 за примери 

Организац

ия Име  

Описание 

на приноса  

(с думи) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
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4.7. Устойчивост на програмата  

 

4.7.1. Укрепване на капацитета и процесите за постигане на подобрен резултат при 
туберкулозата 

Глобалният фонд разбира, че относителният капацитет на организациите от  държавния и 
неправителствения сектор (включително организациите, базирани в общността), може да 
представлява съществено ограничение пред способността им да обхващат и предоставят услуги 
за населението (напр.,., домашни грижи, контакти на терен, и т.н.). 
 

Опишете как това предложение допринася за общото укрепване и/или допълнително развитие на 
държавните, частни и общностни институции и системи за осигуряване на подобрени услуги и 
резултати при борбата с туберкулозата.  � Обърнете се към докладите за национална оценка, ако има 
такива. 

Всеки компонент на това предложение има значителна роля за общото укрепване на капацитета 

за постигане на подобрени резултати за туберкулозата, както следва:  

Компонент 1 “Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма 

за контрол на туберкулозата” има основна роля за устойчивостта на политическата рамка; 

системата за епидемиологичен надзор; човешките ресурси на национално ниво и 

стратегическото планиране.  

Компонент 2 е насочен към укрепване на техническия капацитет на лабораторната мрежата за да 

се осигури надеждно идентифициране на ТБ инфекцията, оценка и контрол от 

лекарствената резистентност при ТБ; засилване на мрежите от регионални DOTS 

мениджъри и медицински сестри в общността, целящо да се увеличи броя на случаите с 

ранна диагноза; разширяване на дейностите, свързани с медицинското образование за 

лабораторния персонал и медицинските сестри. 

По компоненти 3, 4 и 5 ще бъдат постигнати устойчиви резултати за ТБ за високорисковите групи в 

страната.  Дейностите, планирани по цел 4 и 5 са свързани с изпълнението на общата цел 

на предложението. Работата сред високорисковите групи ще се извършва съвместно с 

медицинския персонал от местните лечебни заведения за ТБ, гражданското общество, 

държавните организации и общинските власти. Основният резултат ще бъда създаване на 

подкрепящо и координирано партньорство на местно ниво и осигуряване на достъп до 

диагностика и грижи за ТБ за високорискови групи. Основните стратегии, които ще бъдат 

прилагани, са квалификация за различните специалисти; работа в общността; подкрепа за 

пациентите с ТБ от високорискови групи; засилване на капацитета на персонала по НТП.  

 

Горепосочените стъпки целят да постигнат: 

Финансова устойчивост - ще бъдат въведени механизми и подходи за увеличаване на нивото на 

държавно и местно финансиране за диагностициране, лечение и подкрепа за пациенти с 

ТБ и техните роднини.  

Укрепване на системата за мониторинг и оценка - това ще бъде постигнато в различни аспекти 

между всички заинтересовани на всички нива – държавен сектор, общински власти и 

граждански сектор. Ще бъде поставен силен акцент върху създаването и развитието на 
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Национална система за епидемиологичен надзор и МО, в която ще участват всички 

основни заинтересовани от държавния и гражданския сектор.  

Участие на гражданското общество – основният фокус ще бъде върху укрепване на 

институционалния и управленски капацитет на НПО чрез обучение на   основния персонал 

за мотивиране, консултиране, подкрепа през   продължителната фаза на пациенти с ТБ, 

закрила на правата на човека,  развитие на общността; специфични знания и нагласи на 

уязвимите групи и т.н. 

 

4.7.2. Синхронизиране с по-широките рамки за развитие 

Опишете как стратегията на това предложение се интегрира в по-широките рамки за развитие 

като например стратегии за намаляване на бедността, Инициативата за задлъжнели бедни 

държави (HIPC), Целите на хилядолетието за развитие, съществуващият план за развитие на 

националния здравен сектор и други важни инициативи, като например  'Глобалния план против 

туберкулозата 2006-2015' за съвместните дейности за ХИВ/ТБ. 

Това предложение е хармонизирано с целеви параметри на българските цели на хилядолетието 

за развитие и Стратегията на СЗО за спиране на ТБ и Глобалния план срещу ТБ 2006-

2015. 

През 2003 г. беше изготвен и представен първия национален доклад “Цели на хилядолетието за 

развитие – България". Той адаптира целите на хилядолетието за развитие към 

българския контекст и определя конкретни цели до 2015 г., както и индикатори за 

измерване на постигнатите резултати. 

Докладът "Цели на хилядолетието за развитие" определя Цел 1: Намаляване наполовина на 

крайната бедност и недохранването. Това ще бъде от значение за постигане на контрол 

на туберкулозата. 

Има две основни цели за ТБ, включени в Цел 6: Ограничаване на разпространението на 

ХИВ/СПИН, сифилис и туберкулоза: 

- да се намали заболеваемостта от 48 на 100 000 през 2002 година до 20 на 100 000 през 
2015 г.; 

-   нарастване на броя успешно излекуваните болни по DOTS от 70% през 2002 г. до 83% 
през 2015 г. при пълно покритие на страната и качествено прилагане на DOTS 
стратегията.  

Докладът за целите на хилядолетието за развитие определя специфичните задачи за 

подобряване на контрола на туберкулозата в България, които са заложени в 

националната програма за периода 2007-2011 година. Те включват: 

- Подобряване контрола на качеството и бактериологичните лаборатории 

- Подобряване на потока на информацията от периферията до центъра 

- Намаляване дела на рецидивите и болните, прекъснали лечение, за да се ограничи 
разпространението на болестта 

- Предотвратяване на развиването на МР-ТБ чрез осигуряване на адекватно лечение на 
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всички пациенти, приемащи туберкостатици и проследяване на всички пациенти с ТБ 
до окончателно завършване на лечението. 

Националната програма за превенция и контрол на ТБ в България (2007-2011) и Планът за 

действие към нея се разработват в съответствие със Стратегията на СЗО за спиране на 

туберкулозата и глобалния план срещу ТБ 2006-2015. 

България участва в  европейския министерски форум на СЗО  “Всички срещу туберкулозата” на 

22 октомври 2007 г. в Берлин, Германия, и подписа Декларация за туберкулозата, която 

описва заболяването като “нарастваща заплаха за здравната сигурност в европейския 

регион на СЗО”. Дневният ред на форума се занима с настоящите предизвикателства 

пред  здравните системи при отговора на ТБ и постигане на Конкретна цел 8 от целите 

на хилядолетието за развитие (ЦХР) 6: спиране и обръщане на процеса по отношение на 

разпространението на туберкулозата до 2015 г. 

България е включена в “План за спиране на туберкулозата в 18 високо-приоритетни държави от 

Европейския регион на СЗО 2007–2015”, изготвен от регионалното бюро на СЗО за 

Европа. Той описва основните предизвикателства, възможности, стратегии и 

интервенции за контрол на ТБ в 18 високо приоритетни държави в региона: Армения, 

Азербайджан, Беларус, България, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, 

Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Таджикистан, Турция, Туркменистан, 

Украйна и Узбекистан. Планът има за цел да намали заболеваемостта и смъртността от 

ТБ, като същевременно допринася за намаляване на бедността чрез: 

1. постигане, запазване и надминаване на целите за 70% откриване на случаите на 

бацилоотделяне и 85% успешно излекувани случаи сред тези пациенти под DOTS; и 

2. осигуряване на всеобщ достъп до висококачествени грижи за всички лица с ТБ, особено 

бедните и маргинализираните сред тях. 

България освен това прилага  Рамковия план за действие за борба ТБ в Европейския съюз. Този 

план беше разработен от Европейския център за профилактика и контрол върху 

заболяванията  (ЕЦПКБ) и дава насоки за това какво трябва да се направи в държавите-

членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн (страни от ЕИП/ЕАСТ), на национално 

ниво или на ниво на Общността. Той е в съответствие с цели на хилядолетието за 

развитие на Обединените нации и стратегията на СЗО за спиране на ТБ. 

 

4.8. Измерване на въздействието 

 

4.8.1. Системи за измерване на  въздействието  

Опишете силните и слабите страни на националните системи, които се използват за проследяване 

или  мониторинг на постиженията в националните резултати за туберкулозата и измерване на 

въздействието. 

Когато такива съществуват, включете препратка към наскорошна национална или външна оценка на СИВ във 

вашето описание. 
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Основни дейности за укрепване на националните системи за наблюдаване на  напредъка към 

постигане на планираните резултати за туберкулозата  вече са планирани и стартирани по  

Кръг 6 от безвъзмездната  помощ на Глобалния фонд за ТБ. Те са както следва: 

• Проекти на инструменти за записване и отчетност за подобрено и навременно събиране 
на данни и анализ са разработени съгласно най-актуалните препоръки на СЗО,   IUATLD и  
Глобалното партньорство за борба с туберкулозата (Stop TB partnership) 

• Разработването на Национален план за мониторинг и оценка на ТБ в тясно 
сътрудничество с всички заинтересовани ще помогне за измерването на напредъка към 
постигане на Целите на хилядолетието за развитие;Разработването на Национален план 
за мониторинг и оценка на ТБ в тясно сътрудничество с всички заинтересовани ще 
помогне за измерването на напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за 
развитие;  

• Създаването и поддържането на Експертна група за мониторинг и оценка на ТБ ще 
осигури прозрачен и всеобхватен консултативен процес, насоки и координация други 
национални стратегии за мониторинг и оценка; 

• Ключова техническа помощ е включена към Компоненти 1 и 2 с цел укрепване на 
капацитета за мониторинг и оценка на Националната програма за контрол на 
туберкулозата; 

• Ще бъдат установени тесни връзки между информационните системи за следене на 
изпълнението Националната програма за контрол на туберкулозата, националната 
програма  "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"  и Националната здравна стратегия; 

• Подобряването на системата за надзор на ТБ е от изключителна важност за осигуряване 
на надеждно планиране на база доказателствено обосновани данни и вземане на 
управленски решения.  

Основна слабост остава събирането на обобщени данни от   регионалните към централното 

ниво. Ще бъдат разработени оперативни процедури за събиране на данни, уведомяване 

за нови случаи и отчетност от периферно към централно ниво и информационна система 

за епидемиологичен надзор над ТБ основаваща се на индивидуални данни. 

Информационната система освен това ще осигури надеждни данни за разпространеността 

на ТБ и процента успешно проведени лечения и процента конверсия на бацилоотделянето 

в края на началната фаза. 

4.8.2. Избягване на паралелна отчетност 

До каква степен мерките за мониторинг и оценка ('МО') в това предложение (на ниво ГП, под-

получател и прилагане в общността) използват съществуващите рамки и системи за 

отчетност(включително канали и цикли за отчетност и/или избор на индикатори)? 

Предложението е разработено така, че да използва и допринася към актуализирането на   

инструментите за отчетност, информационен поток и системите по Кръг 6, което ще 

формира основата на националната система за епидемиологичен надзор за ТБ и  

системата за мониторинг на напредъка по програмата. 

 Избраните индикатори в Рамката за изпълнение (Приложение A към това предложение) са 

конструирани така, че да са в пълен синхрон с Националната програма за контрол на 
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туберкулозата и    индикаторите за измерване по безвъзмездната помощ  от ГФ за Кръг 6. 

Задаването на планираните резултати за повечето индикатори за процеси и индикатори 

за постигнати резултати ще позволи: 

• Едновременно отчитане поотделно за всяка безвъзмездна помощ и  обобщаване на 
резултатите по двете безвъзмездни помощи и въвеждането им в националната 
системата за МО по компонент туберкулоза; 

• Осигуряване на единна отчетност по индикаторите за резултати и за въздействие. 

4.8.3. Укрепване на системите за мониторинг и оценка 

Какви подобрения към системите за МО в страната (включително тези на Главните получатели и 
подполучатели) са включени в това Предложение за преодоляване на недостатъците и/или 
засилване на отчетността  в рамките на националната рамка за системи за измерване на 
въздействието? 

�  Глобалният фонд препоръчва 5%   до 10% от общия бюджет по предложението да бъде насочен  към 
дейности по МО, за да се укрепят съществуващите системи за МО. 

По-нататъшното усъвършенстване на системата за МО в страната е включено по Компонент 1 от 

това предложение и се състои от: 

• Актуализиране на инструментите,  ръководните насоки и системи за записване и 
отчетност; 

• Непрекъснато обучение на персонала на Главния получател и подполучателите за МО, 
събиране, съхранение и анализ на данни; 

• Провеждане на първото проучване за лекарствена резистентност като база данни за 
създаване на редовен надзор за резистентност към медикаменти в страната;  

• Получаване на международна техническа помощ в разработването на проучването и 
анализа на данни; 

• Извършване на непрекъснат надзор за проверка на данните и качеството на 
предоставяните услуги. 

 

 

4.9. Капацитет за изпълнение  

 

4.9.1 Главен получател(и) 

Опишете съответния технически, управленски и финансов капацитет на всеки Главен получател  за 

управление и надзор над прилагането на програмата (или съответната част от нея, както е 

подходящо). 

В описанието посочете  очакваните пречки пред доброто изпълнение, като включите препратка към вече 

съществуващи оценки  на   Главния получател(и) различни от на  'Доклади на Глобалния фонд за постигнати 

резултати по програмите, финансирани с безвъзмездна помощ.  Планове за изпълняване на потребностите във 

връзка с капацитета трябва да бъдат описани в s.4.9.6 по-долу, и включени (както е подходящо) в работния план и 

бюджета. 
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ГП 1 Министерство на здравеопазването на Република България 

Адрес пл. "Св. Неделя" №5, София 1000, България 

 

В момента Главният получател вече е разработил адекватен капацитет да управлява безвъзмездна помощ, 

финансирана от Глобалния фонд, в пет основни области както следва: 

 

1) По отношение на финансовото управление и системи, Главният получател има: 

- Добре обособена организационна структура на финансовото управление и отчетност, както и документирани 
роли и отговорности по отношение управлението на средствата от Глобалния фонд  

- Квалифициран, опитен и мотивиран персонал към Звено „Финансово управление и отчетност” на Структурата 
за управление на Програмата, получаващ ежедневна подкрепа от Дирекция „Бюджет и счетоводство” на МЗ; 

- Специализирани софтуерни модули за финансово управление и управление на доставките за отделните 
безвъзмездни помощи от ГФ, които работят ефективно и това позволява контрол над  средствата, отпускани на  
многобройните подполучатели 

-  Изградени  механизми за правилно съхранение на всички финансови документи,  според изискванията на 
Глобалния фонд  

- Стриктни и добре документирани правила и процедури за планиране на разходите и изготвяне на детайлен 
бюджет, който включва също и разбивка по всеки един под-получател на програмата 

- Определени механизми за регулярни инвентаризации на дълготрайните материални активи, придобити със 
средства на Глобалния фонд, както и достатъчно ниво на застраховка 

- Установени ефективни механизми за наемане на независим одитор, който да извърши годишен финансов одит 
на Главния получател и на под-получателите; в допълнение външен контрол на управлението на средствата от 
ГФ се извършва от органите на Сметна палата и на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол; 

 

 2) По отношение на Институционалния и програмен капацитет, Главният получател има: 

- Министърът на здравеопазването е упълномощен представител на Главния получател, а Главният секретар на 
МЗ отговаря за административния контрол на програмата, финансирана от ГФ, което осигурява политическа 
подкрепа. Съществува механизъм за подписване на споразумения за безвъзмездна помощ  с Глобалния фонд, 
приемане на споразуменията за безвъзмездна помощ  от Народното събрание и   обнародването им в 
"Държавен   вестник" 

- Структурата за управление на Програмата работи в тясно сътрудничество с основни органи като експертни 
съвети, национални комитети и агенции, свързани с националните политики срещу туберкулозата 

- Разработени подробни длъжностни характеристики на основния персонал на СУП, а освен това и оперативни 
процедурите за комуникация с под-получателите, както и правила за изготвяне на годишни работни планове и 
бюджети; 

- Координиране на дейностите по програмата с други национални, регионални и международни инициативи, 
изпълнявани в страната; 

 

3) По отношение на   управлението на подполучателите  

 - ГП е изградил капацитет за управление за оценка на подполучателите по безвъзмездната помощ на ГФ, за да 

предостави обучение и да надгради  техническата подкрепа за подобряване на капацитета си за предоставяне 

на по-добро качество на услугите; 

-  ГП придоби опит в създаването и използването на система за  управление, която осигурява  контрол над 

подполучателите и позволява прозрачно партньорство и подкрепа между подполучателите и   ГП; 

-  Механизми и и опит в провеждането на редовна супервизия на под-получателите за гарантиране  качеството на 

услугите, предоставяни на целевите групи 
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4) По отношение на Управлението на доставките, Главният получател има: 

- Изградено звено, което отговаря за доставките със средства на Глобалния фонд в тясно сътрудничество с 
Дирекция „Инвестиционна политика” към МЗ, която отговаря за доставките по Националната програма за 
контрол на ТБ 

- Опит, придобит в управление на договарянето и снабдяването по Закон за възлагане на обществени поръчки, 
включително инструменти за прилагане на освобождаването от ДДС според Споразумението за предоставяне 
на безвъзмездна помощ с Глобалния фонд, а това е много важна придобивка на структурата по отношение на 
доставката на централно снабдявани стоки и здравни продукти към подполучатели 

- Изградени механизми за осигуряване на качеството на продуктите при най-ниски цени на доставка; 
- Изградена информационна система за управление на доставките със средства на Глобалния фонд;  
- Достатъчна складова площ за съхранението на медикаменти и медицински консумативи по всички нива на 

дистрибуционната верига 
 

5) По отношение на Мониторинга и оценката, Главният получател: 

- Звено за Мониторинг и оценка within the СУП отговаря за coordinating МО по програмата с национални и 
международни дейности за МО  

- Звеното за МО има опит в събирането, обобщаването и анализирането на данни за програмния напредък, 
включително установени механизми за отчетност и поток на информацията на различни нива; 

- ГП разработи различни регистрационни и отчетни инструменти, които гарантират конфиденциалност и 
информирано съгласие при предоставянето на специфични услуги и провеждането на проучвания по 
епидемиологичен надзор; 

-  ГП има опит в организиране и провеждане на непрекъснат надзор за осигуряване на качеството на 
предоставяне на услуги по безвъзмездни помощи от Глобалния фонд. 

 

 

ГПГП 2 [Име] 

Адрес [пощенски адрес] 

[Описание] 

 

ГПГП 3 [Име] 

Адрес [пощенски адрес] 

[Описание] 

���� Копирайте и вмъкнете таблиците по-горе, ако има повече от три главни получатели 

 

4.9.2 Под-получатели 

(a) Ще участват ли подполучателите     в реализацията 
на програмата? 

 Да 

 Не 
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(б) Ако отговорът е "не", защо? 

 

(в) Ако отговорът е "да" , колко подполучатели ще 
участват? 

 1 – 6 

 7 – 20 

 21 – 50 

 повече от 50 

(г) Подполучателите определени ли са вече? 
(Ако отговорът е "да", приложете списък на 
подполучателите, включително информация за 
"сектора", който представляват, и основната 
област(и) на тяхната работа за срока на 
предложението.) 

 Да 

[Вмъкнете номер на анекса за 

списъка] 

 Не 

Отговорете на s.4.9.4., за да обясните 

(д) Ако отговорът е "да", коментирайте относителния дял от работата, който ще бъде 

извършен от различни подполучатели.  Ако частният сектор и/или гражданското общество 

не участват, или не участват значително, в изпълнението на програмата на ниво 

подполучатели, моля обяснете защо.  

Определени са 28 здравни заведения ТБ  (по едно във всяка област на страната), с които ще бъдат 

сключени договори като  подполучатели. НПО, които ще участват в изпълнението на 

областно ниво, трябва да бъдат избрани според процедурата, описана в раздел 4.9.4. 

 

4.9.3. Предварително определени подполучатели 

Опишете миналия опит с изпълнението  на основните подполучатели.  Освен това 
идентифицирайте  предизвикателствата пред подполучателите, които може да се отразят върху 
изпълнението и какво се планира за смекчаване на тези проблеми. 

Предвижда се   28-те здравни заведения, които в момента участват в контрола на туберкулозата, 

като основни подполучатели, да бъдат привлечени да прилагат дейностите в това 

предложение  постигане на националното покритие на пациенти с ТБ. 

Основното предизвикателство за основните подполучатели е да обхванат високорисковите групи 

и да проследят лицата със суспекция за ТБ; да осъществяват директно наблюдение в 

продължителната фаза на всички болни от ТБ; мотивация и консултиране на семейства и 

роднини на пациенти с ТБ с цел да се избегне отказване от лечението; мотивиране и 
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проследяване на химиопрофилактиката на всички контактни. Посочените по-горе 

трудности за ТБ заведенията се планира да бъдат преодолени чрез активно участие на 

опитни работници на терен от сектора на НПО. 
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4.9.4. Подполучатели, които още не са определени 

Обяснете защо  вече не са определени някои или всички подполучатели.  Освен това обяснете 
прозрачния, обвързан със срокове процес, който Главният получател ще използва, за да избере 
подполучателите, така че да не се забави изпълнението на програмата. 

За да се осигури сключването на договори с надеждни и ефективни НПО като Подполучатели, 

както и прозрачни и документирани процеси за разпределянето на средства от 

безвъзмездната помощ, ще бъдат изпълнени следните процедурите за подбор на НПО: 

• ще бъде  организирана покана за заявяване на интерес към НПО за изпълнение на 
дейностите по предложението, която ще се рекламира чрез националните и местни 
медии; 

•  комисия за подбор, специално създадена за тази цел, ще оцени  документите, получени 
от НПО, въз основа на   принципа на открит конкурс и според ясно зададени критерии; 

• НПО, избрани да прилагат дейностите по предложението, ще бъдат одобрени от НКК. 

За да се изпълнят критериите за подбор, подполучателите- НПО ще трябва да : 

• Представят документи, доказващи правния им статут; 

• Предоставят убедителни доказателства за капацитета си прилагане и управление на 
дейностите, включително вътрешни оперативни процедури; 

• Демонстрират успешната реализация на финансирани от донори проекти в миналото; 

• Демонстрират способност за усвояване на увеличаващи се финансови средства и да 
покажат механизми за гарантиране на финансовата отчетност; 

• Докажат наличието на достатъчен персонал за прилагане на дейностите по 
предложението и обхващане на целевата група; 

• Покажат подходящ опит в работата с целевата група; 

• Демонстрират добро познаване и готовност да се занимаят с въпроси, свързани с 
правата на човека, равнопоставеност на половете и равен достъп до услугите, 
включително подходи за намаляване на стигматизацията; 

• Демонстрират, че прилагането на дейностите по предложението, свързани с уязвимите 
групи, ще  постави акцент върху участието на общността; 

• Демонстрират способност за работа в мрежа с други основни партньори по 
изпълнението от други сектори; 

 

Този процес на подбор вече е прилаган  към НПО-подполучатели по програма “Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН”, реализирана с  безвъзмездна помощ от Кръг 2 на Глобалния 

фонд, и се доказа като успешен и ефективен подход за подбор между 85 

кандидатстващи. Същата процедура в момента се подготвя за подбор на НПО-

подполучатели по   Кръг 6 от  безвъзмездната  помощ на  Глобалния фонд за компонент 

туберкулоза. 
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4.9.5. Координация между прилагащите организации 

Опишете как ще бъде осъществена координация между множество главни получатели, а също 

между   Главния получател и основните подполучатели за осигуряване на навременното и 

прозрачно изпълнение на програмата. 

 

Коментирайте фактори като: 
 

• Как Главните получатели ще комуникират помежду си, когато тяхната работа е свързана 
(напр.,  Главен получател от  държавния сектор отговаря за доставките на 

фармацевтични и/или здравни продукти, и  Главен получател от неправителствения 

сектор  отговаря за предоставяне на услугите например за труднодостъпните  групи 

чрез необществени системи); и 
 

• Степента, до  която партньорите ще подкрепят реализацията на програмата (напр., чрез 

предоставяне на управленска или техническа помощ в допълнение към  помощта, 

поискана за финансиране чрез това предложение, ако е подходящо). 

Тъй като Министерството на здравеопазването е   единственият Главен получател, той ще 

отговаря за: 

- ежедневната организация и управление на дейностите по предложението; 

- финансовото управление и отчетност, включително отчетност и контрол над средства, 
изплатени на подполучатели;  

- централна система за управление на доставките за осигуряване на  плащането на налози и 
данъци от държавния бюджет; 

- мониторинг и оценка на изпълнението на програмата, включително разработване и 
подобряване на инструменти за проследяване на напредъка по програмата, постигнат от 
подполучателите; 

- подготвя тримесечни и годишни доклади за изпълнение на програмата и да ги представя 
пред НКК и ГФ, както и да изготвя периодични искания за отпускане на средства. 

Създадени са няколко механизми за съгласуване  между   Главния получател и подполучателите, 

които осигуряват навременното и прозрачно изпълнение на програмата: 

- тримесечни срещи между   Главния получател (СУП) и подполучателите за обсъждане на 
проблемите и постиженията в изпълнението на програмата; 

- годишни национални консенсусни заседания за обсъждане на изпълнението на 
националната програма за контрол на туберкулозата; 

- редовни визити за  супервизия на място за пряко наблюдаване на предоставянето на 
услуги и помощ при решаване на проблеми на местно ниво; 

- засилено създаване на мрежи между обществените регионални здравни институции, 
подчинени на Министерството на здравеопазването, и неправителствените организации. 

Като основни партньори заведенията за ТБ ще бъдат подкрепяни от НПО. С оглед по- ефективна 

координация на регионално ниво     се  предвижда здравните заведения да привлекат НПО 

като подполучатели и да бъдат отговорни за дейностите на терен. По този начин 

ефективността от реализацията на програмата ще се увеличи и същевременно   
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неправителственият сектор ще бъде активно ангажиран.  

Ролята на сектора на НПО е много важен по отношение на работата на терен за обхващане на 

високорискови групи, които не са обхванати от лечебните заведения за   проследяване на 

лица със суспекция за ТБ в тези групи; подкрепа за пациентите с ТБ от високорискови групи; 

проследяване, консултиране и насочване, включително придружаване, на лица със суспекция 

за ТБ и пациенти от рисковите групи, до специализирани заведения за ТБ за допълнително 

изследване и лечение; подкрепа за здравните заведения за ТБ, за да осъществяват директно 

наблюдение в продължителната фаза на всички болни от ТБ; мотивация и консултиране на 

семейства и роднини на пациенти с ТБ с цел да се избегне отказване от лечението; 

мотивиране и проследяване на химиопрофилактиката на всички контактни. 

 

4.9.6.  Укрепване на капацитета за изпълнение 

Глобалният фонд насърчава националните усилия за засилване на капацитета за изпълнение на 

държавно ниво,  в  неправителствения сектор и общността.   
 

Ако   предложението изисква финансиране за управление и/или техническа помощ за осигуряване 

на силно програмно изпълнение, обобщете: 

 

(a) помощта, която е планирана;** 
 

(b) процесът, използван за идентифициране на потребностите в различни сектори; 
 

(c) как помощта ще бъде придобита при конкурсни и  прозрачни условия; и 
 

(d) процесът, който ще се използва за оценка на ефективността на тази помощ и корекции за 
поддържане на висок стандарт на подкрепа. 

** (напр., когато кандидатът е номинирал втори Главен получател, който изисква развитие на капацитета, за да 

изпълни своята роля; или когато укрепване на системите в общността е определено като "несъответствие" за 

постигане на националните цели, и е необходима организационна/управленска помощ за подкрепа на засиленото 

предоставяне на услугите.) 
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Основна помощ за засилване на капацитета за изпълнение включва: 

- предоставяне на международни консултации в специфични сфери на  конкурентна основа; 

- интензивно обучение за различни насоки на управлението на програмата за ТБ и 
предоставянето на услуги за ТБ; 

- укрепване на местните мрежи между институции на общественото здравеопазване , НПО, 
други граждански организации и представители на високорискови групи. 

Процесите за идентифициране на потребности на различни сектори включват по-специално: 

- среща с представители на Държавната агенция за закрила на детето за идентифициране 
на потребности, свързани с  грижите при ТБ сред младежите в риск в специализираните 
институции; 

- срещи с представители на Държавната агенция за бежанците и службите за бежанци и 
мигранти на Българския червен кръст за идентифициране на потребностите, свързани с 
грижите за ТБ за групата на бежанците и мигрантите; 

- всеобхватен преглед на доклади и малки предложения, подадени за интегриране в 
националното предложение за Кръг 8 за идентифициране на конкретни дейности, ресурси 
и показатели за грижи за ТБ в ромската общност, за да бъдат приети както от здравни 
заведения, така и от организации от гражданския сектор. 

Да оцени ефективността на помощта за укрепване на капацитета за изпълнение, 

удовлетвореността на клиента ще бъде въведена и измервана  като част от стандартния 

надзор и осигуряване на качеството. 
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4.10. Управление на фармацевтични и здравни продукти 
 

4.10.1. Обхват на предложението за Кръг 8 

Дали това предложение търси финансиране за 
фармацевтични и/или здравни продукти? 

 Не 

� Преминете към s.4B, ако е подходящо, или направо 

към s.5. 

 Да 

� Продължете към отговора на s.4.10.2. 

 

4.10.2. Таблица на роли и отговорности 

Предоставете колкото може повече подробности. (напр., Министерството на здравеопазването може да 

е организацията, отговорна за дейността ‘Координация, и неговата ‘роля е Главен получател в това предложение).  

Ако дадена функция ще бъде възложена на външен изпълнител, посочете това във втората колона и дайте 

наименованието на планирания външен доставчик. 

Дейност 

Кои организации и/или 
отдели отговарят за тази 
функция? 
(Посочете дали е  
Министерство на 
здравеопазването, или 
Центъра за контрол на 
болестите, или 
Министерство на 
финансите, или 
неправителствен  
партньор, или технически 
партньор.) 

В това предложение каква е 
ролята на организацията, 
отговорна за тази функция? 
(Посочете дали е главен 
получател, подполучател, 
агент за доставки, агент за 
съхранение, агент за 
управление на доставки и 
т.н. 

Това 
предложение 
изисква ли 
финансиран
е за 
допълнителе
н персонал 
или 
техническа 
помощ 

Политики & системи за 
доставки 

Министерство на 
здравеопазването 

Главен получател  
 Да 

 Не 

Права на интелектуалната 
собственост Патентна администрация Главен получател   Да

 Не 

Осигуряване на качеството 
и качествен контрол 

Министерство на 
здравеопазването 

Българска агенция по лекарствата 

Главен получател   Да

 Не 

Управление и координация 
Повече подробности се 
изискват в s.4.10.3. 

Министерство на 
здравеопазването 

Звено за управление на проекта  
Главен получател  

 Да
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 Не 

Подбор на продукти 

Министерство на 
здравеопазването 

Звено за управление на проекта  
Главен получател   Да

 Не 

Информационни системи  
за управление (ИСУ)  

Министерство на 
здравеопазването 

Структура за управление на 
програмата 

Главен получател   Да

 Не 

Прогнозиране Структура за управление на 
програмата 

Главен получател   Да

 Не 

Снабдяване и планиране Структура за управление на 
програмата Главен получател   Да

 Не 

Съхранение и управление 
на материални запаси  
Повече подробности се 
изискват в s.4.10.4 

Структура за управление на 
програмата Главен получател   Да

 Не 

Дистрибуция в други 
магазини и крайни 
потребители 
Повече подробности се 
изискват в s.4.10.4 

Структура за управление на 
програмата Главен получател   Да

 Не 

Осигуряване на 
рационално използване и 
безопасност на пациентите 
(контрол за лекарствената 
безопасност) 

Министерство на 
здравеопазването 

Структура за управление на 

програмата 

Здравни институции 

Главен получател   Да

 Не 
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4.10.3. Минал опит в управлението 

Какъв е досегашният опит на всяка организация, която ще управлява процеса за снабдяване, съхраняване и надзор над 

дистрибуцията на фармацевтичните и здравни продукти? 

Организация Име 

ГП, под-

получател или 

агент? 

Обща стойност на доставките 

през  

последната финансова година 
(Същата валута като на заглавната 

страница на предложението) 

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", 

Министерство на здравеопазването 
ГПГП 

Лекарства за АРВ и ОИ 174 215 евро 

Мед. консумативи и тестове 65 382 евро 

Медицинско оборудване 116 522 евро 

Министерство на здравеопазването ГПГП Лекарства (общо)  21 297 576 евро 

[използвайте клавиша "Tab", за да  добавите 

още редове, ако има повече от четири 

организации, които ще участват в управление 

на тази работа] 

  

 

4.10.4.  Синхрон със съществуващи системи 

Опишете степента, до която това предложението използва съществуващи държавни системи за   
управление на допълнителни фармацевтични и здравни продукти, които са планирани, 
включително   системи за контрол на лекарствената сигурност.  Ако не се използват 
съществуващи системи, защо. 

Здравните продукти, доставени по програмата, са изцяло в съответствие с Позитивния 

лекарствен списък на СЗО (ПЛС на СЗО) и Списъка на здравни продукти, разрешени за 

разпространение на територията на страната от българската Агенция по лекарствата 

(http://www.bda.bg/web_engl/main.htm), което гарантира качеството, ефективността и 

безопасността на тези лекарства. 

Българската агенция по лекарствата е подписала договор с Европейската изпълнителна агенция 

за лекарствата (ЕМЕА) в рамките на Програмата ФАР и извършва следните дейности в 

стриктно съответствие с всички международни стандарти в тази област, като например 

ДПП, CPP, и пр.: 

• издава разрешения за   производство на лекарства; 

• прави предложения пред министъра на здравеопазването за издаване на разрешения за 
употреба и за търговия на едро с лекарства; 

• Извършва химико-фармацевтична експертиза за оценка на качеството във връзка с 
разрешаването за употреба и регистрира провежданите в страната клинични изпитвания 
на лекарства; 

• извършва регистрация на аптеки; 

• съгласува вноса и разрешава продажбата на лекарства;  

• издава сертификати за лекарства и за произход на лекарства; 
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• осъществява контрол върху производството, търговията на едро и дребно, клиничните 
изпитвания и върху рекламата на лекарства; 

• извършва лабораторен анализ при съмнение за отклонение в качеството, ефективността и 
безопасността на лекарствата и предприема мерките, предвидени в закона; 

• организира система за регистрация, анализ и обобщение на нежеланите лекарствени 
реакции, както и лекарствените взаимодействия, възникнали при употребата на лекарства 
и предприема съответни мерки; 

• изпълнява функциите на национален координатор и консултант по проблемите, свързани с 
качеството, ефективността и безопасността на лекарствата; 

• осъществява консултантска, научна, информационна и издателска дейност в областта на 
фармацевтичния сектор; 

участва в дейности в областта на лекарствата, свързани с работата на международни органи, 

организации и договори, по които България е страна 

 

 

4.10.5.  Системи за съхранение и дистрибуция  

(a) Коя 
организация(организации) 
имат основна отговорност 
за осигуряване на услуги 
за съхранение и 
дистрибуция по това 
предложение? 

 Национални медицински складове или еквивалентни 

 Национална организация(и), с която е сключен договор 

като подизпълнител 

(посочете)   

 Международна организация(и), с която е сключен 

договор като подизпълнител 
(посочете)  

 Други:  

(посочете)  

(б) За партньори за съхранение, какъв е текущият капацитет  за съхранение  на всяка 
организация за фармацевтични и здравни продукти?  Ако това предложение  
представлява  съществена промяна в обема на продуктите, които ще бъдат съхранявани, 
посочете относителната промяна в проценти и обясни какви планове съществуват за 
осигуряване на увеличен капацитет. 

ГП разполага с достатъчен  капацитет за съхранение на фармацевтични и здраве продукти  на 

всички нива от дистрибуционната верига и следователно не съществува потребност да 

се осигурява допълнително пространство за съхранение за продукти, които се планира 

да се доставят със средства от ГФ. 

По отношение на доставката и монтажа на медицинско оборудване, то се извършва пряко до 

съответния здравен център от Доставчика. 
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(в)  За партньори за дистрибуция, какъв е текущият капацитет за дистрибуция на всяка 
организация за фармацевтични и здравни продукти? Ако това предложение представлява 
съществена промяна в обема на продуктите, които ще бъдат дистрибутирани, или 
областите, където ще се извършва дистрибуция, посочете относителната промяна в 
проценти и обясни какви планове съществуват за осигуряване на увеличен капацитет.  

ГП прави редовни поръчки до доставчиците, според текущите потребности на крайния получател, 

като доставките на фармацевтични и здравни продукти се извършват директно. В случай 

на допълнително възникнали нужди е осигурен минибус по Кръг 6, с който се осигурява 

пълен капацитет за дистрибуция. 

 

4.10.6. Фармацевтични и здравни продукти за първоначалните две години 

 

Попълнете 'Приложение B-Туберкулоза' към този Формуляр за предложение, за да изброите 
всички  фармацевтични и здравни продукти, които са поискани за финансиране чрез това 
предложение.   

 

Освен това включете очакваните разходи за единица и информация за съществуващите 
'Стандартни указания за лечение" (СУЛ).  Ако обаче фармацевтичните продукти, включени в 
‘Приложение B-Туберкулоза’ не са включени в настоящите национални, институционални или на 
Световната здравна организация СУЛ, или в Положителните лекарствени списъци ('ПЛС'), 
опишете по-долу СУЛ, които  планирате да използвате, и обосновка за тяхното използване. 

Очакваните средства от ГФ ще се използват само за    резервни лекарства против ТБ за 

лечението на мултирезистентна ТБ на 70 пациента годишно, които възлизат на 320 000 

евро за 5 годишен период. ГП ще кандидатства за доставки от Комисия "Зелена светлина". 

Подборът на продуктите взема предвид следните условия: 

• Позитивен лекарствен списък на СЗО (ПЛС на СЗО); 

• Списък на българската Агенция по лекарствата на лекарствени продукти, притежаващи 
разрешение за употреба в Република България; 

• Изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Наредба №34 за 
отпускането на скъпоструващи лекарства, включително туберкулостатици; 

Ръководството за стандартно  лечение на СЗО и националното ръководство с оперативни 

процедури за терапия на туберкулозата. 
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4.10.7.   Мултирезистентна туберкулоза 

Предоставянето на    лечението на 
мултирезистентна туберкулоза включено 
ли е в това предложение за компонент 
туберкулоза? 

 Да 
В бюджета включете 50 000 щатски долара годишно за 

пълния срок на предложението, като принос за разходите на 

услугите за подкрепа на Секретариата на Комисия "Зелена 

светлина". 

 Не  

Не включвайте тези разходи 

 

 

4B. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА – УСЗ ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 

 

Раздел за кандидатите по избор 

 

РАЗДЕЛ 4B МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНО ЗАБОЛЯВАНЕ В КРЪГ 8 И ТО САМО АКО: 

� Кандидатът е установил недостатъци и ограничения в системата на 

здравеопазване които имат въздействие върху резултатите за ХИВ, туберкулоза 

и малария; 

� Интервенциите, необходими за коригиране на тези недостатъци ограничения са  

'взаимосвързани' и ползват повече от една от трите болести (а вероятно също и 

други резултати в здравеопазването); и 

� Раздел 4B не е също включен  в предложението за ХИВ или малария  

 

Прочетете Насоките за Кръг  8 за да разгледате  включването на взаимосвързаните 

интервенции по УСЗ. 

 

'Раздел 4B' може да се изтегли от уебсайта на Глобалния фонд тук ако кандидатът 

възнамерява да прилага "Взаимосвързани интервенции за укрепване на системите на 
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5. ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  
 

 

5.1. Анализ на финансовото несъответствие - Туберкулоза 
 

� Кратката информация, предоставена в таблицата по-долу, трябва да се разясни допълнително в раздели 5.1.1 – 5.1.3 по-долу. 

  

Анализ на финансовото несъответствие (EUR) 

  
Реални Планирани Прогнозни ОБЩО 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Финансирането на програмата за  туберкулоза трябва да осигури всеобхватна диагностика, лечение и услуги за грижи и подкрепа на целевите популации   

Ред A ���� впишете годишните суми 4 771 252 5 785 908 10 204 540 10 704 768 12 619 262 12 076 212 12 107 180 11 244 447 11 535 779 59 582 880 

Ред А.1 ���� Общи потребности за цялата продължителност на Искането за финансиране от Кръг 8    

                      

Текущи и бъдещи ресурси, необходими да се изпълни финансовата потребност   

 Вътрешен източник:  В1: Кредити и 

опрощаване на дългове (впишете 

наименованието на източника ) 

                    

Вътрешен източник В2  

Национални ресурси за финансиране 
4 771 252 5 722 782 6 478 804 7 444 793 7 471 575 7 786 019 8 121 258 8 448 894 8 789 516 40 617 262 
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Анализ на финансовото несъответствие (EUR) 

  
Реални Планирани Прогнозни ОБЩО 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Вътрешен източник В3  

Принос от частния сектор (национален) 
                    

Общо от статиите в Ред B   ���� Общи 

текущи & планирани ВЪТРЕШНИ 

(включително от опрощаване на дългове) 

ресурси:  

4 771 252 5 722 782 6 478 804 7 444 793 7 471 575 7 786 019 8 121 258 8 448 894 8 789 516 40 617 262 

                      

Външен източник C 1 

(впишете наименованието на източника) 
                    

Външен източник  C2 

(впишете наименованието на източника) 
                    

Външен източник C3 

Принос от частния сектор (международен)  
                    

Общо от статиите в Ред С �  �  �  � Общи 

текущи & планирани ВЪНШНИ (различни 

от тези на Глобалния фонд) ресурси:  

                    

                      

Ред D: Годишна стойност на всички 

съществуващи безвъзмездни помощи от 

Глобалния фонд за същото заболяване: 

Включете неподписаните суми от ‘Фаза 2’ 

като “планирани” суми в съответните 

години  

  63 126 3 725 736 3 259 975 3 075 947 2 700 497 2 661 407     8 437 851 
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Анализ на финансовото несъответствие (EUR) 

  
Реални Планирани Прогнозни ОБЩО 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Ред E ���� Общи текущи и планирани 

ресурси (т.е. Ред E = Ред B общо + ред C 

общо + Lind D Общо) 

4 771 252 5 785 908 10 204 540 10 704 768 10 547 522 10 486 517 10 782 665 8 448 894 8 789 516 49 055 114 

                      

Изчисление на недостига на финансови средства и обобщение на общото финансиране поискано в Кръг 8 (подкрепено от подробен бюджет)   

Ред F ���� Общо недостиг на  

финансирането 

(т.е.т.е. Ред F = Ред A – Ред E 

    2 071 740 1 589 695 1 324 515 2 795 553 2 746 263 10 527 766 

                      

Ред G = Искане за финансиране за Кръг 8 туберкулоза 

(същата сума като поисканата в таблица 5.3 за това заболяване)  
2 071 740 1 589 695 1 324 515 2 795 553 2 746 263 10 527 766 
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Част H – Изчисления за "споделяне на разходите" за кандидатите с  ниско-средни доходи и с високо-средни  доходи  

В Кръг 8 общото максимално искане за финансиране за туберкулоза в ред G е: 

 

(a) За държави с ниско-средни доходи ,   сума, която е равна на общия принос  на Глобалния фонд  (всички безвъзмездни помощи) към националната програма, достигаща не 

повече от 65% от финансовите потребности на националната програма за заболяването за срока на предложението; и 

 

(b) За държави с високо-средни доходи ,   сума, която е равна на общия принос  на Глобалния фонд  (всички безвъзмездни помощи) към националната програма, достигаща 

не повече от 35% от финансовите потребности на националната програма за заболяването за срока на предложението. 

Ред H ���� Изчисляване на споделянето на разходите като процент (%) от общото финансиране от 

Глобалния фонд 

 

Споделяне на разходите = (Сбора от статиите в Ред D за периода 2009-2013 + сбора за ред G) X100 

 

 Ред А.1 

32% 

 



КРЪГ 8 – Туберкулоза 

 79

5.1.1. Обяснение на финансовите потребности – РЕД A в таблица 5.1 

Разяснете как годишните суми са били: 

• разработени (напр., чрез разходи за национални стратегии,  средносрочна разходна 

рамка [MTEF],  друга база); и 

• бюджетирани по начин, който гарантира, че са били включени потребностите на 
държавния, неправителствен сектор и общността  за осигуряване на  пълно изпълнение 
на националната програма и стратегия за туберкулозата . 

Въз основа на прогнозите за планираното прилагане на дейностите и необходимите 

финансови ресурси за постигане на националните цели,   общите потребности за 

периода 2010-2014 се изчисляват на 59 582 880 евро. За петгодишния период на това 

Предложение 68%   средно или 40 617 262 евро от общите национални потребности ще 

бъдат осигурени от държавния бюджет за основни медикаменти, химиопрофилактика, 

ваксини и тестове, включително  субвенции за лечение на пациентите с активна ТБ, 

продължително лечение и възстановяване.  

Поисканата сума от Глобалния фонд за останалите 32% е с цел да се гарантират 

необходимите дейности за ТБ, които държавата в момента не може да обхване или 

общо 10 527 766 евро. 

Годишното разпределение на сумите по предложението е направено с цел преодоляване на 

финансовия недостиг в прилаганата в момента национална Програма за ТБ  и 

безвъзмездната помощ от Кръг 6 на Глобалния фонд. 

Бюджетът за първите три години е изработен, като е взета предвид необходимостта от 

допълнително финансиране за дейностите, които не са включени в сегашната 

безвъзмездна помощ от ГФ. Прогнозите са направени на основа на анализа на 

оперативната среда, обобщение на предложенията на партньорите по изпълнението 

на национално и областно ниво и имайки предвид други фактори, които може да имат 

значително влияние върху резултатите от програмата за заболяването. 

Бюджетът за Година 4  и Година 5  следва логиката на програмното изпълнение в 

съответствие с установената вече организация, за да се сведат до минимум нови 

проблеми в хода на провеждането на текущи дейности. 

 

5.1.2. Вътрешно финансиране – 'статии от РЕД B'  в таблица 5.1 

Разяснете процесите, използвани в страната, за да : 

• се приоритезират вътрешните финансови вноски към националната програма за 
туберкулоза (включително HIPC [високозадлъжняла държава] и друго опрощаване на 

дългове, както средства от безвъзмездна помощ или  заем, които се допринасят чрез 

националния бюджет); и 

• да се гарантира, че вътрешните ресурси се оползотворяват ефективно, прозрачно и 
равностойно, с цел да се подпомогне лечението, диагностиката, грижите и подкрепата 
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на национално, поднационално и общностно ниво. 

Независимо от факта, че финансирането за туберкулозата от българския държавен  бюджет 

се увеличава значително  през последните години (от 3 251 000 евро през 2004 на 

6 478 800 евро през 2008, с тенденция към допълнително увеличение), то все още не е 

достатъчно за осъществяване на контрол над заболяването. 

Поради недостатъчните средства, държавният и общинските бюджети разпределят 

финансиране предимно за туберкулостатици,  ваксини, химиопрофилактика и 

болнично лечение. 

Лечението на пациенти с ТБ в България е напълно безплатно, според препоръките на СЗО и 

валидното в момента национално законодателство, при спазване на принципите за 

равенството и прозрачност. Министерството на здравеопазването   предоставя 

финансиране според Наредба No34 от 25.11.2005 за реда за заплащане от 

републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване  и утвърдената Методика за 

финансиране на реструктурирани  здравни заведения за болнична помощи с държавно 

или общинско участие”.  

Финансовите и материални ресурси за изследване за ТБ   и лечение са значителни - само за 

болнично лечение на ТБ за 2007 от държавния и общинските бюджети са 

разпределени повече от 5.2 млн.  евро и около 0,5 милиона евро за медикаменти, 

консумативи и химиопрофилактика. 

Въпреки това държавното финансиране не е достатъчно за осигуряване на съвременно 

лабораторно оборудване, отговарящо на международните стандарти; улесняване на 

достъпа до медицински структури за ТБ диагностика на пациентите, формиращи 

рискови групи, до които достъпът е труден; помощ за проследяване на пациенти по 

време на продължителната фаза на лечението; активен скрининг на контактите на 

пациенти с ТБ; подобряване на инфекциозния контрол на медицинския персонал 

срещу евентуална инфекция с ТБ. Финансирането е освен това недостатъчно за 

рехабилитация, ремонти и поддръжка на старата материална база в здравни 

заведения, както и за скъпото лечение на МР-ТБ. 

 

5.1.3. Външно финансиране с изключение на това от Глобалния фонд – 'Статии от РЕД В'   в 

таблица 5.1 

Разяснете промените в очаквания принос за срока на предложението  (и причината за всяко 

установено намаление на външните ресурси за дадения период от време).  Всички настоящи 

закъснения в достъпа до външно финансиране, установени в таблица 5.1 трябва да се обяснят 

(включително причините за забавянето и планове за решаване на проблемите). 

С изключение на  безвъзмездните помощи от Глобалния фонд не се очаква получаване на 

друго външно финансиране. 
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5.2. Подробен  бюджет 

 

Предложени стъпки за завършване на бюджета: 

 

1. Подайте  подробен проектобюджет във формат Microsoft Excel като ясно номериран 

анекс.  Навсякъде, където е възможно, използвайте същата номерация за статиите в 

бюджета  като в описанието на програмата . 

 

• ЗА НАСОКИ ОТНОСНО ИЗИСКВАНОТО НИВО НА ДЕТАЙЛИЗИРАНОСТ  (или за да 

използвате шаблон, ако няма съществуваща национална рамка за подробно 

бюджетиране) обърнете се към бюджетната информация, която ще намерите на 
следната връзка:  http://www.theglobalfund.org/en/apply/call8/single/#budget  

 

2. Уверете се, че подробният  бюджет отговаря на подробния работен план за програмните 

дейности. 

 

3. От подробния  бюджет  изгответе  'Резюме по компоненти и област на предоставяне 

на услуги 

(s.5.3.) 

 

4. От същия подробен  бюджет изгответе  'Обобщение по разходна категория (s.5.4.)  

 

5. Не включвайте   текущи разходи на НКК или под-НКК в Кръг 8.  Тази подкрепа сега се 

предлага чрез  отделно кандидатстване за финансиране, което се подава пряко до 

Глобалния фонд (и не се финансира чрез средства от безвъзмездната помощ). 

Заявлението за кандидатстване ще намерите на:  

http://www.theglobalfund.org/en/apply/mechanisms/guidelines/   
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5.3. Резюме на подробен  бюджет по компонент и област на предоставяне на услуги 
 

Комп

онент 

номе

р   

Област за предоставяне на услуги 

(Използвайте същата номерация  като в Описание на 

програмата в s.4.5.1.) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

 

Компонент 1: Осигуряване на ефективно 

управление и координация на Националната 

програма  за контрол на туберкулозата  

83 640 75 800 60 000 608 720 567 600 1 395 760 

1 ОПУ 1,1: Мониторинг и оценка 23 640 11 600 0 86 020 74 900 196 160 

1 ОПУ 1,2: Управление и надзор 60 000 64 200 60 000 522 700 492 700 1 199 600 

 
Компонент 2: Подобряване на ефективността 

на диагностиката и лечението на ТБ в България  
1 309 165 922 915 625 885 1 519 033 1 500 893 5 877 891 

2 ОПУ 2,1: Подобряване на диагностиката   894 665 414 595 411 965 432 595 429 965 2 583 785 

2 ОПУ 2,2: Висококачествена DOTS         237 860 
504 120 209 720 817 628 811 488 2 580 816 

2 ОПУ 2,3: МР-ТБ 173 270 4 200 4 200 196 200 196 200 574 070 

2 ОПУ 2,4: ТБ/ХИВ 3 370 0 0 3 370 0 6 740 

2 ОПУ 2,5: Управление и надзор 0 0 0 69 240 63 240 132 480 

 
Компонент 3: Намаляване на трансмисията на 

туберкулозата в затворите в България 
226 290 78 310 87 290 95 450 93 450 580 790 
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Комп

онент 

номе

р   

Област за предоставяне на услуги 

(Използвайте същата номерация  като в Описание на 

програмата в s.4.5.1.) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

3 ОПУ 3,1: Високорискови групи 47 790 42 310 46 090 34 550 34 550 205 290 

3 ОПУ 3,2: Подобряване на диагностиката 178 500 36 000 36 000 36 000 36 000 322 500 

3 ОПУ 3,3: Управление и надзор 0 0 5 200 24 900 22 900 53 000 

 

Компонент 4: Увеличаване на достъпа до 

грижи при ТБ за високорискови групи – 

бежанци и търсещи убежище; имигранти; 

младежи в риск; интравенозни наркомани;  

лица, зависими към алкохола  

167 125 224 650 239 320 248 690 260 660 1 140 445 

4 ОПУ 4,1: Високорискови групи 43 145 58 880 78 650 83 980 97 980 362 635 

4 ОПУ 4,2: Всички предоставящи грижи 5 660 11 360 8 260 8 460 7 630 41 370 

4 ОПУ 4,3: ЗКМО 0 3 500 2 900 2 900 1 700 11 000 

4 ОПУ 4,4: Грижи за ТБ в общността  7 180 13 990 12 590 12 590 12 590 58 940 

4 ОПУ 4,5: Управление и надзор 111 140 136 920 136 920 140 760 140 760 666 500 

 

Компонент 5: Увеличаване на обхващането на 

ромското население с ефективни грижи за ТБ в 

общността  

285 520 288 020 312 020 323 660 323 660 1 532 880 

5 ОПУ 5,1: Грижи за ТБ в общността  162 600 254 060 278 060 266 060 266 060 1 226 840 
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Комп

онент 

номе

р   

Област за предоставяне на услуги 

(Използвайте същата номерация  като в Описание на 

програмата в s.4.5.1.) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

5 ОПУ 5,2: Управление и надзор 122 920 33 960 33 960 57 600 57 600 306 040 

Искане за финансиране за Кръг 8 туберкулоза: 2 071 740 1 589 695 1 324 515 2 795 553 2 746 263 10 527 766 
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5.4. Резюме на подробен  бюджет по категория на разходите  (Обобщената информация в тази таблица трябва да се разясни допълнително   в раздели 

5.4.1 – 5.4.3 по-долу.) 
 

 

Избягвайте да използвате категория  "други", 

освен ако не е напълно необходимо – 

прочетете Насоките за Кръг. 

(същата валута като на заглавната страница от Формуляра за предложение) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

Човешки ресурси 374 390 431 790 431 590 949 590 948 190 3 135 550 

Техническа помощ и помощ за управление 42 690 43 400 30 000 176 600 175 600 468 290 

Обучение 116 040 78 660 89 040 115 070 93 380 492 190 

Здравни продукти и здравно оборудване  867 615 413 315 413 315 497 763 497 763 2 689 771 

Фармацевтични продукти: (лекарства) 0 0 0 160 000 160 000 320 000 

Разходи за управление на доставките  0 0 0 0 0 0 

Инфраструктура и друго оборудване 496 160 303 000 3 000 69 600 31 600 903 360 

Комуникационни материали 7 700 15 300 6 200 66 200 65 000 160 400 

Мониторинг и оценка 14 380 14 380 19 580 17 340 17 340 83 020 

Подкрепа за издръжка на клиентите/целевите 

популации 41 900 120 400 166 800 168 800 182 800 680 700 

Планиране и администрация 110 865 169 450 164 990 562 590 562 590 1 570 485 

Режийни разходи  0 0 0 12 000 12 000 24 000 

Други: (Използвайте категориите за планиране на 

държавния бюджет, ако е необходимо)  
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Избягвайте да използвате категория  "други", 

освен ако не е напълно необходимо – 

прочетете Насоките за Кръг. 

(същата валута като на заглавната страница от Формуляра за предложение) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 ОБЩО 

Искане за финансиране за кръг 8 туберкулоза  

(Трябва да са същите годишни общи суми като 

таблица 5.2) 

2 071 740 1 589 695 1 324 515 2 795 553 2 746 263 10 527 766 

 

 



Контролен списък за предложението  

 87

 

5.4.1. Общ бюджетен контекст 

Накратко обяснете всички съществени изменения в стойностните категории по години, или 

съществените общи суми за петгодишния период  за тези категории. 

Най-съществената промяна през 5-годишния период на това предложение се предвижда в 

категория “Човешки ресурси” чиято   обща относителна част от 18%  през Година 1 се 

повишава до 35% през Година 5. Това е поради факта, че най-голяма  част от дейностите 

се подкрепят с   безвъзмездна помощ за първите три години на Кръг 6. Разходите в тази 

сфера са много по-високи през Година 4 и Година 5, когато финансирането от Кръг 6 ще 

бъде приключило. 

Поради същата причина има увеличение в “Планиране и администрация” (предимно за 

транспортни разходи за достигане до целевите популации) където  от   5% през Година 1  

този разход се повишава до 20% от общия бюджет в Година 4  и Година 5. 

Налице е ясна тенденция за намаляване на относителния дял на „Здравни продукти и здравно 

оборудване” и „Инфраструктура и друго оборудване”. През Година 1 се предвиждат 

доставки на медицинско оборудване, особено за лабораторни нужди, както и 

ремонтиране на някои заведения за ТБ, които не бяха включени в одобреното 

предложение за Кръг 6 и което не може да се осигури от други източници. 

 Делът на разходите за медицински консумативи и материали за лична защита си остава 

сравнително постоянен през годините. 

 

5.4.2. Човешки ресурси 

В случаите, когато 'човешки ресурси представлява   важен дял от бюджета, обобщете: (i) базата 
за изчисляване на бюджета за началните две години; (ii) методът за изчисляване на очакваните 
разходи за години трета до пета; и (iii) до каква степен разходите за човешките ресурси ще 
подобрят предоставянето на услугите. 
(Полезна информация в подкрепа на предположенията, описани в подробния  бюджет, включва: списък на 
предложените позиции, които съвпадат с предположенията за часове, работна заплата и пр. включени в 
подробния бюджет; и делът (като процент) от време, който ще бъде разпределен за работа по това 
предложение. 

� Прикачете подкрепящата информация като ясно обозначен и номериран анекс 

Разходи за човешки ресурси представляват съществена част от общите поискани средства 

(29,78% средно за срока на Предложението), тъй като държавният бюджет не е 

достатъчен за осигуряване на адекватно плащане на предоставящите медицински грижи.  

Що се отнася до разходите за работници на терен, на този етап държавата не може да 

предостави финансиране. Основната част – 1,5 милиона евро или 48% от общите средства 

за човешки ресурси за срока на предложението, представляват плащания за стимулиране 

на здравните работници – DOT мениджъри, патронажни медицински сестри и 

лабораторен  технически персонал. Планирани разходите за   работници на терен - 1,1 

милиона евро, което представлява близо 36% от общите разходи за човешки ресурси. 

Сравнително малък дял – 11 %  в  категорията за срока на предложението  представлява 
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предвидени плащания за националното управление и координация на програмата, а на 

последно място са планираните разходи за квалификация на съответните човешки 

ресурси  (по- малко от 5% от общите разходи за ЧР).  

През първите три години се  предвиждат разходи за персонал за следните позиции: работници 

на терен - 300 евро месечна заплата, биолози (лабораторни специалисти)- 400 евро на 

месец; 10 допълнителни медицински сестри за ¼ работен ден – 100 евро на месец; DOT 

мениджъри– 300 евро допълнително към възнаграждението по кръг 6 по съществуващата 

безвъзмездна помощ се предвиждат 100 евро месечно за DOT мениджърите, което не е  

достатъчно за мотивиране на квалифицирани лекари и да увеличат задълженията си по 

отношение на областната координация на дейности на терен. По тази причина месечното 

възнаграждение трябва да бъде увеличено. По отношение на Г4 и Г5 планираните 

възнаграждения на работниците на терен се запазва на ниво  300 евро, за патронажните 

медицински сестри се предвиждат 400 евро, а за DOT мениджърите – 500 евро месечна 

заплата. Само за Г4 и Г5 са включени плащания за  ръководния персонал за координиране 

на програмата на национално ниво.  

Ниското ниво на заплащане за висококвалифицираните здравни работници  не само е 

демотивиращо по отношение на предлагане на допълнителни услуги за уязвимите лица, 

но и ги принуждава да си търсят работа в други икономически сектори или в чужбина. От 

тази гледна точка плащането на допълнителния труд на квалифицирани специалисти е от 

голяма важност  да ги мотивира да извършват   дейностите и да постигат националните 

цели 

5.4.3. Други основни  разходни пера 

Ако други 'разходни категории представляват важни суми в обобщението в таблица 5.4, (i) 
обяснете основата за бюджетното изчисляване на тези суми.  Освен това обяснете как този 
принос  е важен за изпълнението на националната програма за туберкулоза.  

� Прикачете подкрепящата информация като ясно обозначен и номериран анекс 

След разходите за човешки ресурси (30%), следващият голям дял от  бюджета на 

предложението (26%) представляват   средствата, планирани за здравни продукти и 

медицинско оборудване. Основната част от тази сума се предвижда за доставка на 

съвременно лабораторно оборудване и уреди, отговарящи на световните стандарти и част 

от медицинските консумативи за диагностична работа. 

Трето място в общата структура на разходите (15%) е за “Планиране и администрация”. Основна 

част от разходите в тази категория е за транспорт (гориво за   нуждите на патронажните 

медицински сестри за обхващане на целевите популации, за мотивиране на уязвимите 

групи да посещават специализираните ТБ заведения и транспортни разходи за   

работниците на терен).  

Всички други категории имат по- малко от 10% дял от общия бюджет на Предложението. 

За всички разходни категории трябва да се подчертае, че стойността на единица е изчислена 

без  данъци и налози. Предвижда се всички разходи  за стоки и услуги, за които се дължат 

данъци, да бъдат правени по централизиран начин от Главния получател – Министерство 
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на здравеопазването, за да се осигури освобождаване от данъци, както и основа за 

конкуренция при подбора на доставчици. 

 

 

5.5. Искания за финансиране   в контекста на  общия механизъм за финансиране  

 

В този раздел, общ механизъм за финансиране  означава ситуации, при които цялото финансиране 

се изплаща в общ  фонд за разпределение сред партньорите по изпълнението 

 

Не попълвайте този раздел ако държавата например окрупнява в общ фонд всички доставки, 

но останалото финансиране се управлява  поотделно. 

 

5.5.1. Оперативен статус на общия механизъм за финансиране  

Накратко опишете  основните характеристики на общия  механизъм за финансиране, включително  

наименованието на фонда, целите, управленската структура и основните партньори. 

�  Прикачете като ясно обозначени и номерирани анекси към предложението    Меморандума  за разбирателство, 

съвместните  процедури за  мониторинг и оценка, най-актуалният годишен преглед, процедурите за 

отчетност, списък на основните партньори, и т.н. . 

Не е приложимо. 

5.5.2. Измерване на изпълнението 

Как често изпълнението на програмата се измерва от общия механизъм за финансиране?  

Обяснете дали изпълнението на програмата влияе върху финансовия принос към общия фонд. 

Не е приложимо. 

5.5.3 Допълнителност на искането от Глобалния фонд 

Обяснете как   финансирането, поискано в това предложение (ако бъде одобрено) ще допринесе 

за постигане на продукти и резултати, които по друг начин не биха били подкрепени чрез ресурси, 

които в момента са налични или се планира да бъдат наличните на  общия механизъм за 

финансиране.  

Ако фокусът на общия фонд е по-широк от програмата за туберкулоза, кандидатите трябва да обяснят процеса, 

чрез който те ще гарантират, че поисканите средства ще допринесат за постигане на въздействие на 

резултатите за туберкулозата за срока на предложението. 

Не е приложимо. 

 



Контролен списък за предложението  

 90

 

5B. ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ – УСЗ ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ  

 

 

 

 

Раздел Описание на документ  Номер на анекс 
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Кандидатстването за финансиране за взаимосвързани интервенции е по избор в 

Кръг 8 

РАЗДЕЛ 5B МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ ЕДИНСТВЕНО В ЕДНО ЗАБОЛЯВАНЕ В КРЪГ 8 и то само 

ако това заболяване включва програмно описание на кандидата за УСЗ взаимосвързани 

интервенции в s.4B. 

 

Прочетете Насоките за Кръг 8 за да разгледате включването на взаимосвързаните 

интервенции по УСЗ 

 

Изтеглете 'Раздел 5B' от уеб-сайта на Глобалния фонд тук ако кандидатът възнамерява 

да кандидатства за  'Взаимосвързани интервенции за укрепване на системите на 

здравеопазване' ('HSS cross-cutting interventions') в Кръг 8 и е попълнил Раздел 4B и 


