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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” се 
финансира съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по между 
Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на 
здравеопазването (в качеството му на Главен получател на Безвъзмездна помощ № 
BUL-809-G03-Т). Споразумението беше обнародвано в ДВ бр.30 от 20.04.2010 г. 
Сумата на безвъзмездната помощ за двугодишния период на Фаза 1 до 31.12.2011 г., 
одобрен от Глобалния фонд, възлиза на 3,282,695 евро. Общата стойност на 
финансовите средства, за които е кандидатствала България и които могат да бъдат 
отпуснати за период от 5 години е в размер до 9 470 376 евро. 

 

II. РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА 

Правителството на Република България осъзнава необходимостта от единна 
национална политика за контрол на туберкулозата. С оглед продължаване на 
изпълнението на специфичните дейности и осигуряване на ефикасност и устойчивост 
на усилията на компетентните държавни органи, през 2007 г. Правителството прие 
„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България за периода 2007-2011  г. (Решение № 25 на Министерския съвет от 
28.06.2007 г.). Тази програма е естествено продължение на предишните програми. Тя 
беше разработена с цел съдействие за постигането на целите, поставени в 
„Стратегията за спиране на туберкулозата” на Световната здравна организация (СЗО), 
Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г., Целите на хилядолетието 
за развитие и целите на „Партньорството за спиране на туберкулозата”, като в същото 
време отразява специфични аспекти на здравната реформа в страната. В постигането 
на националните цели, обаче, бяха открити програмни и финансови несъответствия в 
Националната програма по туберкулоза и в настоящия проект в 6-ти тур на 
Глобалния фонд, които поставят предизвикателства пред изпълнението им. За да се 
справи с тези несъответствия, Националният координационен комитет за борба със 
СПИН и туберкулоза реши да кандидатства за допълнителна помощ от Глобалния 
фонд. 
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ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

Основната цел на настоящото предложение е да се осигури устойчивост в 
изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез прилагане на 
висококачествени диагностика и лечение на туберкулозата и подобрен контрол 
на мултирезистентната туберкулоза. 
 
 
ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ 
 
• Общото население 
• Лица, лишени от свобода   
• Ромска общност 
• Инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост  
• Бежанци и лица, търсещи убежище  
• Имигранти 
• Млади хора в риск, живеещи в специализирани институции 
• Деца на улицата и юноши в социални заведения 
• Медицински персонал  
 
 
V. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 
Компонент 1 – Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната 
програма за превенция и контрол на туберкулозата 

• Актуализиране на националните ръководства за регистриране и отчитане на 
случаите на туберкулоза 

• Провеждане на допълнително обучение по анализ на данните от 
епидемиологичния надзор 

• Провеждане на Обзорно проучване на резистентността към лекарствените 
средства 

• Създаване на мрежи от партньри за подобряване на координацията на всички 
нива 

• Разработване на Национална комуникационна стратегия и провеждане на 
национални комуникационни кампании 

 
Компонент 2 – Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на 
туберкулозата в България 

• Провеждане на качествени изследвания/тестуване за потвърждаване на 
културите и чувствителност към лекарствата, както и диагностициране на 
туберкулозата за по-голяма част от пациентите с туберкулоза; 

• Въвеждане на молекулярна диагностика на туберкулозата за потвърждаване на 
мултирезистентните форми на туберкулоза; 

• Провеждане на допълнителни обучения на ДОТС мениджърите, общинските 
сестри и общопрактикуващите лекари по ранна диагностика и лечение на 
туберкулозата; 

• Откриване на лица, които са контактували с пациенти, болни от туберкулоза чрез 
въвеждане на скринигови въпросници, медицински прегледи, кожни 
туберкулинови тестове, и бактериологични и радилогични изследвания, когато 
това е необходимо; 



• Разработване на Национално съководство за превенция и контрол на 
мултирезистентни форми на туберкулозата; 

• Закупуване на допълнителнин количества лекарства от втора линия за 
осигуряване на универсален достъп до лечението на мултирезистентни форми на 
туберкулозата; 

• Подобряване на грижите за пациентите с коинфицирани с ХИВ и туберкулоза и 
осигуряване на лечението им; 

• Обучение на медицинския персонал в областта на диагностиката и лечението на 
пациентите с ХИВ и туберкулоза 

• Укрепване на капацитета по управление и монитоирнг и оценка на служителите, 
изпълняващи Националната програма по превенция и контрол на туберкулозата 

 
Компонент 3 – Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за 
лишаване от свобода 

• Изпълнение на редовни дейности по скрининг за туберкулоза в местата за 
лишаване от свобода чрез въпросници, изследване на спутум и радиологични 
прегледи, както и туберкулинови кожни тестове на всички новопостъпили лица и 
на всички лица с подозрение за туберкулоза; 

• Проучване на контактувалите с лицата, лишени от свобода с активна форма на 
туберкулоза с цел да бъдат прегледани и да им бъде предоставено лечение, ако 
това е необходимо; 

• Актуализиране на Ръководството за контрол на туберкулозата в местата за 
лишаване от свобода и включване на механизми за проследяване на 
затворниците, освободени преди приключване на лечението на туберкулоза; 

• Наемане на специализиран персонал за работа в лабораториите; 
• Провеждане на допълнително обучение на медицинския персонал в системата за 
изпълнение на наказанията по различните аспекти на контрола на туберкулозата 
в затворите; 

• Осигуряване на висококачествени ефикасни грижи и дейности по контрол на 
туберкулозата във всички затвори чрез дейности по мониторинг и супервизия. 
 

 
Компонент 4 – Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за 
групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в 
риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост: 

• Разширяване на географския обхват на дейностите по скрининг, грижи и лечение 
на туберкулоза за групите във висок риск, включително двете нови целеви групи: 
имигранти и младежи в риск, живеещи в специализирани институции, в 13 нови 
региони на страната; 

• Мотивиране на рисковите групи чрез предоставяне на материлани стимули, 
хранителни пакети, консултиране и разработване на материали по здравна 
промоция, както и превода им на няколко езика; 

• Обучение на социални работници в областта на грижите за пациенти с 
туберкулоза; 

• Промяна в законодателството, свързано със социалните служби по отношение на 
грижите за пациенти с туберкулоза; 

• Промоция на дейности, свързани със застъпничество, комуникация и социална 
мобилизация чрез обучение на на равни; 

• Превод и разпространение на Международната харта на пациентите по 
въпросите на грижата за хората с туберкулоза. 
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Компонент 5 – Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на 
туберкулозата в ромска общност: 

• Разширяване на географския обхват на дейностите по скриниг, грижи и лечение 
на туберкулоза в ромската общност в нови 18 региона; 

• Предоставяне на продължаващо обучение за общинските работници от ромски 
произход за изпълнение на дейности по Програмата и подкрепа на контрола на 
туберкулозата на регионално ниво; 

• Провеждане на скрининг за откриване на засегнати от туберкулоза роми, 
препращане към здравни заведения за медицински преглед и диганостициране на 
туберкулозата, и предоставяне на семействата и близкото обкръжение 
специализирано консултиране и мотивация; 

• Подкрепа на ДОТ сред пациентите с туберкулоза от ромската общност чрез 
раздаване на стимули и хранителни пакети; 

• Обучение на ромската общност по въпросите на превенцията, лечението и 
подкрепата на туберкулозата. 

 


