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1. Въведение 

 Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и 
национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, 
Фонд Активни граждани България. 
 Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, както на местно, така и на 
национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно ниво проектът ще се 
съсредоточи в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Сливен, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Във 
всяка една от тези области е идентифициран местен координатор по застъпничество, който да сформира 
гражданска група и да координира изпълнението на регионална застъпническа карта, чрез която да се 
постигне пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. На национално ниво проектът ще 
създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – интерактивна платформа за 
комуникация и дебат, която ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност за организации 
и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и виртуални приемни, 
да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще разполага с регионални секции, които ще 
могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.
 Настоящата застъпническа карта за област Враца е изработена от регионалния координатор по проекта 
Гергана Гиздина. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и качеството на 
здравеопазването в област Враца, като подбере онези от тях, които могат да намерят решение на регионално 
ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на нуждите и проблемите, 
така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният координатор, граждански 
групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на конкретни проблеми и 
подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната управа. Тези регионални 
инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят общуването с местните 
власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на различни проблеми и 
състоянието на здравеопазването да се подобри за всички.
 Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и 
чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които представители на местната власт, 
зам.-кмет на община Враца, кметски наместници в малките населени места от областта, представители на 
работодателските организации, активни граждани, представители на различни неправителствени сдружения в 
областта, изпълнителния директор, главения финансов директор и главната мед. сестра на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Враца, зъболекари, учители, група на пациенти от различни възрастови групи с 
различни заболявания в рамките на областта, практикуващи лекари, които имат пряк поглед върху пациентите.
 Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Националната пациентска 
организация.



 Област Враца се намира в Северозападната част на България. Включва западната част на Стара 
планина и Врачанския балкан. Граничи с областите Монтана, София-област, Ловеч и Плевен, а на север с река 
Дунав. В границите на областта са включени 10 общини: Мездра, Криводол, Бяла Слатина, Враца, Роман, 
Борован, Хайредин, Козлодуй, Оряхово и Мизия с общо 123 населени места. Област Враца се разполага на 
3619,8 кв. км. и заема 3% от територията на цялата страна.
 В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. постоянното население на 
област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В сравнение с предходната година то 
намалява с 1 833 души, или с 1.1%. По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 г. в 
градовете от областта живеят 92 639 души, или 58.8% от населението на областта, а в селата са 64 998 души 
(41.2%)1.
 Към края на 2020 г. най-голям брой население е съсредоточен в община Враца - тук живеят 63 033 
лица, или 40% от общия брой за областта. Най-малка по брой на населението е община Хайредин, в която 
живеят 4 049 лица, или 2.6% от общото население на област Враца. Коефициентите на възрастова зависимост 
остават значително по-неблагоприятни от средните за страната. През 2020 г. съотношението на населението 
на над 65 години към това на 0–14 години е 177,5% (при 150,6% в страната), а към това на 15–64 години – 40,0% 
(при 34,1% в страната). 
 Институтът за пазарна икономика определя преработващата промишленост като отрасъла с 
най-голям дял в местната икономика. Транспортът, складирането и пощите също са важна част от местната 
икономика с дял от около 12%. Това се дължи най-вече на няколко компании за вътрешен и международен 
транспорт, работещи в община Враца. Икономическата и инвестиционната активност в област Враца са 
сравнително слаби. Броят на нефинансовите предприятия е 38 на 1000 души от населението (при 61 на 1000 
души в страната)2. 
 По данни на Института за пазарна икономика (ИПИ) показателите на пазара на труда поставят област 
Враца в неблагоприятно положение и през 2020 г. икономическата активност остава сравнително ниска и дори 
се свива леко спрямо предходната година. Коефициентът е 67,4% (при73,7% в страната). Заетостта намалява, 
а безработицата се повишава и вече е почти двойно по-висока от средната за страната. Коефициентът на 
заетост достига 57,1% (при 68,5%в страната), а на безработица – 10,3% (при 5,2% в страната). Високата 
безработица води след себе си висок процент на здравно неосигурените лица, които от една страна не 
извършват профилактични прегледи с цел превенция, а от друга прибягват до болнични грижи на късен етап 
от заболяването. Въпреки над средната за страната безработица и многото здравно неосигурени, за които 
споделят директорите на  лечебните заведения при проведените интервюта, докладът „КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА 
ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ на ИПИ нарежда Враца до градовете с най-високо ниво 
на здравно осигуряване в страната, като основна причина е фактът, че населението на областта е застаряващо 
и пенсионерите се осигуряват задължително от държавата3. 
 Предизвикателство пред местния пазар на труда, освен застаряващото население,  остава и ниско 
образованата работна сила. Висшистите сред населението на 25–64 години се повишават до 22,9%, но делът 
им продължава да е под средния за страната (29,2%). Хората с основно и по-ниско образование пък се 
увеличават до 22,4% (при 16,9% в страната). Коефициентът на демографско заместване като съотношение на 
населението на възраст 15–19 години към това на 60–64 години в областта е 65,4% (при 67,1% в страната). Това 
означава, че на всеки 100 души, на които им предстои да излязат от пазара на труда през следващите няколко 
години, отговарят 65 младежи, които ще се влеят в работната сила4. 

1 www.nsi.bg
2 www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vratsa/
3h�ps://npo.bg/wp-content/uploads/2022/05/Report-Pa�ents-29_April-2022_final-1.pdf
4www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vratsa/
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3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 На територията на област Враца има общо 13 лечебни заведения за болнична помощ, 9 от тях са 
болници, 5 от които – многопрофилни5. Областта има 42 лечебни заведения за извънболнична помощ като в 
този брой влизат 19 медико-диагностични и медико-технически лаборатории и 2 други лечебни и здравни 
заведения6.   
 Лечебните заведения за извънболнична помощ са разпределени неравномерно – 27 в община Враца, 
5 в община Козлодуй, 4 в община Бяла Слатина и по 3 в общините Мездра и Оряхово. Общините Криводол, 
Мизия, Роман и Хайредин не разполагат със заведения за извънболнична помощ.
 Общият брой на леглата в лечебните заведения за болнична помощ е 1 197 като 1 002 от тези легла се 
намират в болниците, 707 в многопрофилните. Лечебните заведения за извънболнична помощ разполагат с 
общо 27 легла за пациентите. Леглата, предназначени за активно лечение, са 736, от тях за интензивно -34, 
акушеро-гинекологичните отделения разполагат с общо 57 легла за областта, педиатричните легла са 77, 
терапевтичните 432, хирургичните 136. Леглата за дългосрочни грижи са 148, за рехабилитация – 118. Местата 
за краткосрочен престой са 22. В многопрофилните болници за активно лечение в областта, по последни 
данни на НСИ от 2020 г., се използват средногодишно 590 легла, което прави използваемостта им малко над 
50%7. 
 На годишна база в петте болници постъпват средно 24 463 пациенти или 154  на 1000 души (при 138 
на 1000 души в страната), което показва сравнително висок коефициент. Броят на проведените леглодни е 108 
838 като средният престой на лекуван болен е 4.4 дни. 
 Коефициентът на детска смъртност намалява за четвърта поредна година и през 2021 г. е 4,0‰ (при 
5,6‰ в страната). Коефициентът на смъртност за областта обаче е над общия за страната от 21.7‰. В област 
Враца смъртността през 2021 г. е 28.0‰.
 Здравето на жителите от областта е поверено в ръцете на общо 598 лекари, в това число и лекари по 
дентална медицина, които са 116 за областта.8 От проведените интервюта с лекари и пациенти става ясно, че 
по-голяма част от практикуващите лекари и мед. сестри са в пенсионна и предпенсионна възраст
 Разпределението на медицинския персонал по общини е неравномерно. Броят на лекарите е 
най-голям в община Враца (399), а най-малък – в община Хайредин (2). Ако намалението на броя на лекари в 
област Враца се запази, това ще доведе до проблем с кадровата обезпеченост на населението с лекари, както 
и с достъпа до качествено здравеопазване в общините в областта. Проблемът вече се усеща в малките 
населени места от областта като село Старо Село, община Мездра, където повече от 7 години селото не е 
посещавано от лекар. 
 Разпределението на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, е неравномерно. По 
данни на НЗОК, в община Враца и прилежащите й села има общо 40 лекари. В община Мездра са едва 8, които 
обслужват града и 27 села с общо население на общината от 21 627. Сред интервюираните, за целите на 
настоящото проучване, има пациенти от тези населени места, които споделят, че не познават личния си лекар 
и макар и да са с хронични заболявания, в селото повече от 7 години не е пристигал общопрактикуващ лекар.9     
 В община Роман с население от  6 590 души,  общопрактикуващите лекари са 4, а селата към общината 
12. В община Оряхово има 8 лекари, които обслужват 11 853 жители. В община Мизия броят на лекарите е 
наполовина, а жителите са 7 049. Община Криводол има малко над 10 000 жители и 9 общопрактикуващи 
лекари.  Община Козлодуй – 7 общопрактикуващи лекари на 21 920 души.  Община Бяла Слатина – 13 
общопрактикуващи лекари на население от 26 203 души. В общините Борован с население 5 379 има трима 
общопрактикуващи лекари, а в община Хайредин само двама на население от 4 477 души.10 
 В края на 2020 г. общият брой на медицинските специалисти по здравни грижи в лечебните заведения 
и здравните заведения в областта е 1 045. В този брой се причисляват фелдшери, акушерки, медицински 
сестри, лаборанти, зъботехници и други. Фелдшерите са 64, акушерките - 74, медицинските сестри - 721, 
лаборантите – 109, зъботехниците - 16. В графа други спадат 49 медицински специалисти. 
 През 2020 г. националната статистика изчислява, че осигуреността на населението на страната (на 10 
0000 души) от лекарска помощ е 43.0, от лекари по дентална медицина – 10.6. За област Враца осигуреността 
на населението с медицински персонал е под общата за страната, съответно 37.9 от гледна точка на лекари и 
7.4 от гледна точка на лекари по дентална медицина.

 Сред най-честите причини за смъртност при населението от областта са болести на органите на 
кръвообращението (хипертонични, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда, мозъчносъдови 
болести и др.), следвани от злокачествените образувания.
 Според последно публикуваната “Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020” в 
съпоставка с данните за Северозападния район и страната, в област Враца с висок относителен дял са 
злокачествени новообразувания, захарен диабет, болести на органите на кръвообращението, мозъчно-съдови 
заболявания, заболявания на храносмилателната система и хронични заболявания на черния дроб.
 Болни от злокачествени новообразувания, намиращи се под наблюдение на онкологичните заведения 
и структури на територията на областта, са 6 684, като най-висок е делът на пациентите с меланоми и други 
злокачествени новообразувания на кожата, следвани от тези със злокачествени образувания на женските 
полови органи.11 
 През 2020 година центровете за спешна медицинска помощ са изпълнили общо 18 772 повиквания, 
като са обслужили 18 576 лица, на 11 677 от тях е оказана спешна медицинска помощ, а на 6 899 
неотложна/неспешна медицинска помощ. 
  “Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020” отчита достъпността и осигуреността с 
болнични заведения на територията като добра. В област Враца действат 6 филиала на спешната медицинска 
помощ – в Бяла Слатина (обслужва 19 населени места), Козлодуй (обслужва 5 населени места), Роман 
(обслужва 14 населени места), Криводол (обслужва 15 населени места), Мездра (обслужва 28 населени места), 
Оряхово  (обслужва 19 населени места) и областният център в град Враца, който обслужва 23 населени места. 
Според анализа в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ в Република България, шестте 
центъра осигуряват необходимото време за достъпност до областната болница от 30 до 60 минути при 
транспортиране на случаите, нуждаещи се от специализирана или високотехнологична медицинска помощ. В 
областната стратегия не се дава оценка на качеството на здравните грижи, но от проведените интервюта 
самите лекари оценяват грижите за пациентите като ненавременни и недостатъчни. Причината е както в 
липсата на добра база и оборудване в общинските болници, така и в недостига на квалифициран и мотивиран 
персонал.12    
 Що се касае до достъпа до лекарства, на територията на областта, по данни на Регионална здравна 
инспекция - Враца, броят на аптеките в град Враца е 38 и 1 аптечен склад. Една аптека обслужва нуждите на 
жителите на община Борован, 7 аптеки има в община Бяла Слатина, 13 аптеки в община Козлодуй, 1 аптека в 
община Криводол, 6 аптеки в община Мездра, 3 аптеки в община Мизия, 4 аптеки в община Оряхово, 2 в 
община Роман и 3 в община Хайредин. Общият брой на аптеките за област Враца е 78 и 1 аптечен склад.13  През 
2018 г. отваря врати първата и единствена в областта денонощна аптека. Отварянето й е резултат на 
дългогодишни искания на гражданите и след проведени срещи, инициирани от кмета Калин Каменов с 
общопрактикуващи лекари, фармацевти и общински съветници.



11 www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=872
12 www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=872
13 www.rzi-vratsa.com

 Основна част от проблемите на здравеопазването в областта не се различават от 
проблемите на национално ниво – недостатъчно финансиране на болничните заведения, 
застаряващ персонал, затруднен достъп до лекарства и лекарска грижа на хората от пo-малките 
населени места в областта, липса на комуникация между отделните регистри за проследяване на 
клиничния път на пациента и неговото медицинско досие -  всичко това пряко рефлектира върху 
здравето на пациентите. Има села в областта, които са лишени от всякакъв вид обществен 
транспорт. Интервюирани пациенти, активни граждани и дори лекари споделят, че нямат 
доверие в общинските болници и при нужда и възможност посещават Многопрофилната 
болница за активно лечение в областния град. Това от своя страна е една от причините за 
тежкото финансово състояние на болничното заведение, което през 2017 е било във фактически 
фалит, а през 2022 г. е стопило задълженията си до 1 млн. лева. Голяма част от гражданите, които 
са в трудоспособна възраст и имат доходи, избират да се консултират с лекари и да провеждат 

3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 На територията на област Враца има общо 13 лечебни заведения за болнична помощ, 9 от тях са 
болници, 5 от които – многопрофилни5. Областта има 42 лечебни заведения за извънболнична помощ като в 
този брой влизат 19 медико-диагностични и медико-технически лаборатории и 2 други лечебни и здравни 
заведения6.   
 Лечебните заведения за извънболнична помощ са разпределени неравномерно – 27 в община Враца, 
5 в община Козлодуй, 4 в община Бяла Слатина и по 3 в общините Мездра и Оряхово. Общините Криводол, 
Мизия, Роман и Хайредин не разполагат със заведения за извънболнична помощ.
 Общият брой на леглата в лечебните заведения за болнична помощ е 1 197 като 1 002 от тези легла се 
намират в болниците, 707 в многопрофилните. Лечебните заведения за извънболнична помощ разполагат с 
общо 27 легла за пациентите. Леглата, предназначени за активно лечение, са 736, от тях за интензивно -34, 
акушеро-гинекологичните отделения разполагат с общо 57 легла за областта, педиатричните легла са 77, 
терапевтичните 432, хирургичните 136. Леглата за дългосрочни грижи са 148, за рехабилитация – 118. Местата 
за краткосрочен престой са 22. В многопрофилните болници за активно лечение в областта, по последни 
данни на НСИ от 2020 г., се използват средногодишно 590 легла, което прави използваемостта им малко над 
50%7. 
 На годишна база в петте болници постъпват средно 24 463 пациенти или 154  на 1000 души (при 138 
на 1000 души в страната), което показва сравнително висок коефициент. Броят на проведените леглодни е 108 
838 като средният престой на лекуван болен е 4.4 дни. 
 Коефициентът на детска смъртност намалява за четвърта поредна година и през 2021 г. е 4,0‰ (при 
5,6‰ в страната). Коефициентът на смъртност за областта обаче е над общия за страната от 21.7‰. В област 
Враца смъртността през 2021 г. е 28.0‰.
 Здравето на жителите от областта е поверено в ръцете на общо 598 лекари, в това число и лекари по 
дентална медицина, които са 116 за областта.8 От проведените интервюта с лекари и пациенти става ясно, че 
по-голяма част от практикуващите лекари и мед. сестри са в пенсионна и предпенсионна възраст
 Разпределението на медицинския персонал по общини е неравномерно. Броят на лекарите е 
най-голям в община Враца (399), а най-малък – в община Хайредин (2). Ако намалението на броя на лекари в 
област Враца се запази, това ще доведе до проблем с кадровата обезпеченост на населението с лекари, както 
и с достъпа до качествено здравеопазване в общините в областта. Проблемът вече се усеща в малките 
населени места от областта като село Старо Село, община Мездра, където повече от 7 години селото не е 
посещавано от лекар. 
 Разпределението на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, е неравномерно. По 
данни на НЗОК, в община Враца и прилежащите й села има общо 40 лекари. В община Мездра са едва 8, които 
обслужват града и 27 села с общо население на общината от 21 627. Сред интервюираните, за целите на 
настоящото проучване, има пациенти от тези населени места, които споделят, че не познават личния си лекар 
и макар и да са с хронични заболявания, в селото повече от 7 години не е пристигал общопрактикуващ лекар.9     
 В община Роман с население от  6 590 души,  общопрактикуващите лекари са 4, а селата към общината 
12. В община Оряхово има 8 лекари, които обслужват 11 853 жители. В община Мизия броят на лекарите е 
наполовина, а жителите са 7 049. Община Криводол има малко над 10 000 жители и 9 общопрактикуващи 
лекари.  Община Козлодуй – 7 общопрактикуващи лекари на 21 920 души.  Община Бяла Слатина – 13 
общопрактикуващи лекари на население от 26 203 души. В общините Борован с население 5 379 има трима 
общопрактикуващи лекари, а в община Хайредин само двама на население от 4 477 души.10 
 В края на 2020 г. общият брой на медицинските специалисти по здравни грижи в лечебните заведения 
и здравните заведения в областта е 1 045. В този брой се причисляват фелдшери, акушерки, медицински 
сестри, лаборанти, зъботехници и други. Фелдшерите са 64, акушерките - 74, медицинските сестри - 721, 
лаборантите – 109, зъботехниците - 16. В графа други спадат 49 медицински специалисти. 
 През 2020 г. националната статистика изчислява, че осигуреността на населението на страната (на 10 
0000 души) от лекарска помощ е 43.0, от лекари по дентална медицина – 10.6. За област Враца осигуреността 
на населението с медицински персонал е под общата за страната, съответно 37.9 от гледна точка на лекари и 
7.4 от гледна точка на лекари по дентална медицина.

 Сред най-честите причини за смъртност при населението от областта са болести на органите на 
кръвообращението (хипертонични, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда, мозъчносъдови 
болести и др.), следвани от злокачествените образувания.
 Според последно публикуваната “Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020” в 
съпоставка с данните за Северозападния район и страната, в област Враца с висок относителен дял са 
злокачествени новообразувания, захарен диабет, болести на органите на кръвообращението, мозъчно-съдови 
заболявания, заболявания на храносмилателната система и хронични заболявания на черния дроб.
 Болни от злокачествени новообразувания, намиращи се под наблюдение на онкологичните заведения 
и структури на територията на областта, са 6 684, като най-висок е делът на пациентите с меланоми и други 
злокачествени новообразувания на кожата, следвани от тези със злокачествени образувания на женските 
полови органи.11 
 През 2020 година центровете за спешна медицинска помощ са изпълнили общо 18 772 повиквания, 
като са обслужили 18 576 лица, на 11 677 от тях е оказана спешна медицинска помощ, а на 6 899 
неотложна/неспешна медицинска помощ. 
  “Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020” отчита достъпността и осигуреността с 
болнични заведения на територията като добра. В област Враца действат 6 филиала на спешната медицинска 
помощ – в Бяла Слатина (обслужва 19 населени места), Козлодуй (обслужва 5 населени места), Роман 
(обслужва 14 населени места), Криводол (обслужва 15 населени места), Мездра (обслужва 28 населени места), 
Оряхово  (обслужва 19 населени места) и областният център в град Враца, който обслужва 23 населени места. 
Според анализа в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ в Република България, шестте 
центъра осигуряват необходимото време за достъпност до областната болница от 30 до 60 минути при 
транспортиране на случаите, нуждаещи се от специализирана или високотехнологична медицинска помощ. В 
областната стратегия не се дава оценка на качеството на здравните грижи, но от проведените интервюта 
самите лекари оценяват грижите за пациентите като ненавременни и недостатъчни. Причината е както в 
липсата на добра база и оборудване в общинските болници, така и в недостига на квалифициран и мотивиран 
персонал.12    
 Що се касае до достъпа до лекарства, на територията на областта, по данни на Регионална здравна 
инспекция - Враца, броят на аптеките в град Враца е 38 и 1 аптечен склад. Една аптека обслужва нуждите на 
жителите на община Борован, 7 аптеки има в община Бяла Слатина, 13 аптеки в община Козлодуй, 1 аптека в 
община Криводол, 6 аптеки в община Мездра, 3 аптеки в община Мизия, 4 аптеки в община Оряхово, 2 в 
община Роман и 3 в община Хайредин. Общият брой на аптеките за област Враца е 78 и 1 аптечен склад.13  През 
2018 г. отваря врати първата и единствена в областта денонощна аптека. Отварянето й е резултат на 
дългогодишни искания на гражданите и след проведени срещи, инициирани от кмета Калин Каменов с 
общопрактикуващи лекари, фармацевти и общински съветници.

лечение извън границите на областта, като пътуват до Плевен или София, за да се възползват от медицински 
грижи. Налице е липса на доверие у пациентите в капацитета и възможностите на голяма част от лекарите в 
областта, макар и често да няма конкретна причина за това. Пациентите подчертават, че с изключение на 
частните болнични заведения в областта, обстановката в останалите ги потиска, заради неприветливите 
коридори, стара дограма и амортизирани болнични отделения, в които легловата база е стара и има липса на 
одеяла.

3.1. Основни проблеми



 Основна част от проблемите на здравеопазването в областта не се различават от 
проблемите на национално ниво – недостатъчно финансиране на болничните заведения, 
застаряващ персонал, затруднен достъп до лекарства и лекарска грижа на хората от пo-малките 
населени места в областта, липса на комуникация между отделните регистри за проследяване на 
клиничния път на пациента и неговото медицинско досие -  всичко това пряко рефлектира върху 
здравето на пациентите. Има села в областта, които са лишени от всякакъв вид обществен 
транспорт. Интервюирани пациенти, активни граждани и дори лекари споделят, че нямат 
доверие в общинските болници и при нужда и възможност посещават Многопрофилната 
болница за активно лечение в областния град. Това от своя страна е една от причините за 
тежкото финансово състояние на болничното заведение, което през 2017 е било във фактически 
фалит, а през 2022 г. е стопило задълженията си до 1 млн. лева. Голяма част от гражданите, които 
са в трудоспособна възраст и имат доходи, избират да се консултират с лекари и да провеждат 

лечение извън границите на областта, като пътуват до Плевен или София, за да се възползват от медицински 
грижи. Налице е липса на доверие у пациентите в капацитета и възможностите на голяма част от лекарите в 
областта, макар и често да няма конкретна причина за това. Пациентите подчертават, че с изключение на 
частните болнични заведения в областта, обстановката в останалите ги потиска, заради неприветливите 
коридори, стара дограма и амортизирани болнични отделения, в които легловата база е стара и има липса на 
одеяла.

Профилактиката на денталните заболявания също се отчита като голям проблем за областта. Сред 
интервюираните от селата в областта има хора, които повече от 15 години не са посещавали зъболекар и в 
домашни условия са извършили вадене на зъби. Зъболекари от областта споделят, че по-голяма част от 
пациентите им ги посещават след силна болка, в това число и деца. Стоматолозите отчитат изключително 
ниско ниво на грижа за денталното здраве, както при възрастните, така и при деца, които нямат придобити 
хигиенни навици за миене на зъбите и здравословно хранене. Пациентите посочват сред основните причини 
липсата на зъболекар в населеното място, в което живеят, както и високата цена на стоматологичните услуги. 
Финансовата причина се потвърждава и в доклада на ИПИ, който отчита, че ограниченият достъп до 
зъболекарска грижа е в най-силна зависимост от ниските доходи – при нея пакетът от дейности, които НЗОК 
заплаща, е ограничен, а често срещите със зъболекар се отлагат до възможно най-късен момент, когато и 
разходите за лечение са по-големи.
 В по-малките общини от областта и най-вече в селата, поради влошено здравословно състояние и 
напредване на възрастта пациентите споделят, че не са в състояние да се справят сами и имат нужда от 
социални услуги и от посещение на медицинска сестра поне веднъж седмично, най-вече след болнично 
лечение.
 Друг проблем се оказва липсата на всякакъв вид психологическа подкрепа за пациентите и техните 
близки, които очакват да чуят диагноза или вече са получили такава. Една от причините да не се посещава 
лекар при необходимост е страхът от това, което ще се диагностицира.
 От проведените интервюта с пациенти става ясно, че в областния град Враца няма нито една 
действаща пациентска организация, от която да получат подкрепа, актуална информация или съдействие за 
подаване на сигнали за нередности.

И лекари и пациенти отчитат като проблем непровеждането на 
профилактични прегледи. Този проблем се потвърждава и от доклада 
„КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ 
на Института за пазарна икономика в рамките на проект „Активни граждани 
за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от 
Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Едва 
360 на 1000 здравноосигурени лица са провели профилактичен преглед при 
общопрактикуващ лекар през 2019 г.14 Тук трябва да се отчете високият брой 
здравно неосигурени лица в областта, които не попадат в статистиката, 
липсата на ОПЛ в малките населени места и практиката да се търси лекарска 
помощ едва при наличие на болка. Например, пациенти с онкологични 
заболявания отчитат като една от причините за напредналия стадий на 
болестта твърде късната диагностика, вследствие на дългогодишна липса на 
профилактика, зад която стоят три основни причини: неглижиране от страна 
на самия пациент, незаинтересованост от страна на личния лекар, липса на 
платени здравни осигуровки и достъп до лекар.

14 h�ps://npo.bg/wp-content/uploads/2022/05/Report-Pa�ents-29_April-2022_final-1.pdf



СРЕД ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЮТА
СЕ ОТКРОЯВА НЕОБХОДИМОСТ ОТ:

3.2. Основни нужди

Провеждане на регулярни профилактични прегледи;

Създаване на здравни навици;

Посещение на медицинско лице във всяко населено място от областта;

Осигуряване на достъп до лечебни заведения и аптеки;

Осигуряване на психологическа подкрепа на пациенти и техни близки;

Създаване на доверие в здравната система и лекарското съсловие. 

Изграждане на доверие между пациент и лекар;

Изграждане на общност на пациентите, в която да споделят проблеми, 
предизвикателства и да търсят решения;

Следболнично лечение – наблюдение от медицинско лице и указване 
на социални услуги.

Подобряване на материалната база във всички общински болници от 
областта.



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 На територията на област Враца има регистрирани 5 сдружения към Българска асоциация “Диабет” 
(3 в община Оряхово и 2 в община Мизия), както и 1 асоцииран член в град Враца - Неформално обединение 
на хора с диабет „Клуб Диабетик-Враца 2017“ с председател Валя Комощичанова, valia_komo@mail.bg.

• СДРУЖЕНИЕ „БОНБОНЧЕТО“       
   Община Оряхово с председател Васфие Нуриева Махмудова 
• СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“
   Община Мизия с председател Йона Ненкова Перцанска, siq_bercheva@abv.bg 
• СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ДИАБЕТИКА „НАДЕЖДА – СЕЛАНОВЦИ 2016“
   с. Селановци, община Оряхово с председател Марияна Стоянова Маринова, maca_masha3@abv.bg  
• СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ 2020 – ДИАБЕТИЧЕН КЛУБ"
   с. Лесковец, община Оряхово с председател Анжела Панталеева Георгиева, anjela1961@abv.bg  
• СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА ДИАБЕТИКА ЗДРАВЕЦ - КРУШОВИЦА  2017"
   с. Крушовица, община Мизия, с председател Валентин Ветов

Сдруженията са слабо активни, а с някои връзката не се осъществява на местно ниво. Активностите са 
насочени към информационни кампании по Програма “Здравословно хранене”, организиране на обучителни 
семинари и предоставяне на глюкомери (тест-ленти).

От интервюираните пациенти, лекари, активни граждани, по информация на Националната пациентска 
организация и проверени регистри няма информация за други регистрирани и действащи пациентски 
организация.

За сметка на липсващите пациентски организации, през последните години се наблюдава засилена 
активност на редица НПО организации, предприятия и активни граждани, насочени към подобряване на 
здравеопазването и материалната база в болничните заведения. Най-дългогодишна и целенасочена е 
подкрепата от Български червен кръст. През 2012 г. в рамките на проект „Домашни грижи за независим и 
достоен живот“, осъществяван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие 
/2012-2015/, в област Враца се откриват първите четири Центъра „Домашни грижи“ за областта, съответно в гр. 
Враца, гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина и гр. Криводол с общ капацитет 400 души. Така за първи път се прокарва 
трудният път към интегрирана медико-социална услуга за нуждаещи се. Към 2022 г. дейността е надградена с 
откриването, през март 2022 г., на първия в страната Контролно-комуникационен център (ККЦ) за 
предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър. Те са подходящи за  възрастни хора над 50 години с 
хронични заболявания и трайни увреждания. Kонтролно-комуникационният център (ККЦ) е част от 
интелигентна система за независим живот, базирана на използването на персонални електронни устройства от 
потребителите, които дават възможност за дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално 
време и сигнализиране при риск за здравето и безопасността на лицето в дома му. Иновативните услуги 
телеасистенция и телекеър стартират през м. януари 2022 г. на територията на областите Враца, Видин и 
Монтана. Поетапно се включват потребители, като общият им брой в рамките на проекта ще достига до 500 
души, част от които самотно живеещи в малки и отдалечени населени места. Наблюдението на активността и 
състоянието на потребителите се извършва 24 часа 7 дни в седмицата от специално обучен екип от 5 души с 
медицинско образование. БЧК извършват също и информационни кампании, свързани със социално 
значимите заболявания: сърдечносъдови, онкологични, диабет, травматизъм, ХИВ /СПИН, туберкулоза, 
болести на зависимостите и др. БЧК участва в провеждането на различни информационни кампании и 
инициативи за повишаване на осведомеността, например за вредното влияние на тютюнопушенето и 
консумацията на алкохол, за промоция на сексуалното здраве и предотвратяването на ХИВ/СПИН, за 
намаляване броя на травмите и злополуките, промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване и др.

 Ротари клуб – Враца пък е един от най-дългогодишните дарители на врачанската болница, като 
обединява около каузата клубове от Северозапада и от София. Така през 2017 г. врачанската болницата 
получава шест нови легла за неонатологичното отделение, нееднократни дарения за АГ отделението, 
предпазни материали по време на COVID-19 и др. Интеракт Враца прави ежегодни посещения на хората от 
старческия дом в град Враца и редица благотворителни базари за подпомагане на общността. Средствата, 
които ротарианското движение в града е дарило за общността, в това число и за подобряване на 
здравеопазването, са над половин милион за последните 20 години. Сред приоритетите на всички 
председатели през годините е детското и майчино здраве.

 От редиците на ротарианското движение е и активният гражданин Ивац Митов, бивш президент на 
клуба и действащ адвокат, който заедно с приятели води дългогодишни опити за изграждането на параклис в 
двора на врачанската болница.

 Мая Методиева от врачанското сдружение “Бъди добър! Прави добро!” е друг активен гражданин на 
областта, който през 2021 г. започва кампания за детското отделение на болницата във Враца. Присъединява 
към каузата за набавяне на ново спално бельо, термометри, детски книжки и играчки десетки хора от цялата 
страна. И към днешна дата има действаща група във Фейсбук с името  “Бъди добър! Прави добро!”, чиято цел 
е да окаже помощ на хората в нужда.

За обществото не остават незабелязани и усилията на сдружение “Врачанофили”, макар зад него да 
стои политическа фигура в лицето на Мартин Харизанов. В началото на 2022 г. сдружението прави дарение от 
40 000 лева за Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ “Христо Ботев”. Средствата са събрани на 
благотворителна вечеря "С мисия за бъдещето! За ДЕЦАТА и МАЙКИТЕ на Враца!". Друго сдружение, зад което 
стои отново същият активен гражданин, е “Благотворни приятели”. От сдружението са учредили ежемесечна 
стипендия за 5-годишния Николай, който е останал без майка, докато жената чакала да бъде регистрирана на 
входа на Спешното отделение във врачанската болница.

От проведеното интервю с изпълнителния директор на областната многопрофилна болница д-р Петър 
Керемедчиев става ясно, че МБАЛ “Христо Ботев” – Враца има много индивидуални дарители, които искат да 
запазят анонимност и много предприятия от областта, които безвъзмездно извършват ремонтни дейности на 
отделенията с цел подобряване на материалната база.

За общинските болници от областта активни граждани и предприятия също подпомагат дарителски 
кампании. Например, през 2020 г. в Козлодуй граждани и бизнесът са събрали над 12 000 лева за детското 
отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй”. През 2021 г. доброволка, която полага грижи за пациентите 
от Хирургичното отделение на болницата, прави дарение от възглавници и спални комплекти за нуждаещите 
се, но иска името й да остане анонимно. Болницата в Мездра е получавала еднократни дарения от народни 
представители и пенсионери, както и медикаменти, медицински консумативи и предпазни маски, по време на 
пандемията от COVID-19 през 2020 г. от частното лечебно заведение „Вива Медика“ ООД – гр. Враца. През 
същата година болницата се сдобива и с операционна маса, която е дарение от местния предприемач 
Мирослав Захариев - собственик на строителна фирма "ЛКС" ООД. Сред най-големите дарители на лечебното 
заведение е  Фондация „АДРА – България”. Даренията са предимно медицинска апаратура и болнични легла.

Силно положително впечатление създава местната организация, която е и социално предприятие, 
Фондация „Проект Северозапад“. Тя е създадена през 2016 г. в град Мездра с помощта на Фондация BCause. От 
1 октомври 2017 година до 2020 г. Фондация „Проект Северозапад“ е предоставяла услугата "Помощ в дома" 
благодарение на специално обучени домашни помощници и социални асистенти. За нуждите на възрастните 
хора е била осигурена възможност за здравна грижа от медицински сестри, които помагали при 
възстановяване след заболяване, при наблюдение в случай на по-продължително лечение или при нужда от 
специализирана медицинска услуга. Поради липса на дарения услугата вече е недостъпна, но Фондацията 
продължава да търси начини.

Като цяло провежданите кампании не са регулярни. Не се отличават граждански организации, чиято 
дейност да е насочена конкретно към подобряване на превенцията и здравеопазването в областта, по-скоро 
се отчитат такива, които работят за предоставяне на медико-социални услуги за след болнично лечение. 
Изключително слабо са представени пациентските организации. Най-устойчиви във времето са дейностите на 
БЧК и най-припознати от гражданите, тъй като обхващат всички възрастови групи и много населени места 
извън град Враца.

Местната власт във всички общини на областта е благоприятно настроена към граждански инициативи, 
свързани с подобряване на здравния статус на населението и неговата превенция. Кметът на Община Враца 
Калин Каменов е сред малкото наградени с Почетна грамота от Националния съвет на Български червен кръст 
за съществен принос за прилагане на иновативни подходи в социално-здравната сфера в общността. Общият 
брой на предоставяните социални услуги от Община Враца  е 14, като 13 от тях са делегирани от държавата 
дейности, а 1 - от местна дейност и това е Центърът за временно настаняване. В резултат на усилията на 
местната власт е и отварянето на единствената денонощна аптека за областта. 

До 2023 г., в тясно сътрудничество с кметовете на Оряхово, Враца, Бяла Слатина и Криводол,  ще 
продължи проектът “Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни 
увреждания“, който се осъществява от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и 
регионални власти. 
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обединява около каузата клубове от Северозапада и от София. Така през 2017 г. врачанската болницата 
получава шест нови легла за неонатологичното отделение, нееднократни дарения за АГ отделението, 
предпазни материали по време на COVID-19 и др. Интеракт Враца прави ежегодни посещения на хората от 
старческия дом в град Враца и редица благотворителни базари за подпомагане на общността. Средствата, 
които ротарианското движение в града е дарило за общността, в това число и за подобряване на 
здравеопазването, са над половин милион за последните 20 години. Сред приоритетите на всички 
председатели през годините е детското и майчино здраве.

 От редиците на ротарианското движение е и активният гражданин Ивац Митов, бивш президент на 
клуба и действащ адвокат, който заедно с приятели води дългогодишни опити за изграждането на параклис в 
двора на врачанската болница.

 Мая Методиева от врачанското сдружение “Бъди добър! Прави добро!” е друг активен гражданин на 
областта, който през 2021 г. започва кампания за детското отделение на болницата във Враца. Присъединява 
към каузата за набавяне на ново спално бельо, термометри, детски книжки и играчки десетки хора от цялата 
страна. И към днешна дата има действаща група във Фейсбук с името  “Бъди добър! Прави добро!”, чиято цел 
е да окаже помощ на хората в нужда.

За обществото не остават незабелязани и усилията на сдружение “Врачанофили”, макар зад него да 
стои политическа фигура в лицето на Мартин Харизанов. В началото на 2022 г. сдружението прави дарение от 
40 000 лева за Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ “Христо Ботев”. Средствата са събрани на 
благотворителна вечеря "С мисия за бъдещето! За ДЕЦАТА и МАЙКИТЕ на Враца!". Друго сдружение, зад което 
стои отново същият активен гражданин, е “Благотворни приятели”. От сдружението са учредили ежемесечна 
стипендия за 5-годишния Николай, който е останал без майка, докато жената чакала да бъде регистрирана на 
входа на Спешното отделение във врачанската болница.

От проведеното интервю с изпълнителния директор на областната многопрофилна болница д-р Петър 
Керемедчиев става ясно, че МБАЛ “Христо Ботев” – Враца има много индивидуални дарители, които искат да 
запазят анонимност и много предприятия от областта, които безвъзмездно извършват ремонтни дейности на 
отделенията с цел подобряване на материалната база.

За общинските болници от областта активни граждани и предприятия също подпомагат дарителски 
кампании. Например, през 2020 г. в Козлодуй граждани и бизнесът са събрали над 12 000 лева за детското 
отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй”. През 2021 г. доброволка, която полага грижи за пациентите 
от Хирургичното отделение на болницата, прави дарение от възглавници и спални комплекти за нуждаещите 
се, но иска името й да остане анонимно. Болницата в Мездра е получавала еднократни дарения от народни 
представители и пенсионери, както и медикаменти, медицински консумативи и предпазни маски, по време на 
пандемията от COVID-19 през 2020 г. от частното лечебно заведение „Вива Медика“ ООД – гр. Враца. През 
същата година болницата се сдобива и с операционна маса, която е дарение от местния предприемач 
Мирослав Захариев - собственик на строителна фирма "ЛКС" ООД. Сред най-големите дарители на лечебното 
заведение е  Фондация „АДРА – България”. Даренията са предимно медицинска апаратура и болнични легла.

Силно положително впечатление създава местната организация, която е и социално предприятие, 
Фондация „Проект Северозапад“. Тя е създадена през 2016 г. в град Мездра с помощта на Фондация BCause. От 
1 октомври 2017 година до 2020 г. Фондация „Проект Северозапад“ е предоставяла услугата "Помощ в дома" 
благодарение на специално обучени домашни помощници и социални асистенти. За нуждите на възрастните 
хора е била осигурена възможност за здравна грижа от медицински сестри, които помагали при 
възстановяване след заболяване, при наблюдение в случай на по-продължително лечение или при нужда от 
специализирана медицинска услуга. Поради липса на дарения услугата вече е недостъпна, но Фондацията 
продължава да търси начини.

Като цяло провежданите кампании не са регулярни. Не се отличават граждански организации, чиято 
дейност да е насочена конкретно към подобряване на превенцията и здравеопазването в областта, по-скоро 
се отчитат такива, които работят за предоставяне на медико-социални услуги за след болнично лечение. 
Изключително слабо са представени пациентските организации. Най-устойчиви във времето са дейностите на 
БЧК и най-припознати от гражданите, тъй като обхващат всички възрастови групи и много населени места 
извън град Враца.

Местната власт във всички общини на областта е благоприятно настроена към граждански инициативи, 
свързани с подобряване на здравния статус на населението и неговата превенция. Кметът на Община Враца 
Калин Каменов е сред малкото наградени с Почетна грамота от Националния съвет на Български червен кръст 
за съществен принос за прилагане на иновативни подходи в социално-здравната сфера в общността. Общият 
брой на предоставяните социални услуги от Община Враца  е 14, като 13 от тях са делегирани от държавата 
дейности, а 1 - от местна дейност и това е Центърът за временно настаняване. В резултат на усилията на 
местната власт е и отварянето на единствената денонощна аптека за областта. 

До 2023 г., в тясно сътрудничество с кметовете на Оряхово, Враца, Бяла Слатина и Криводол,  ще 
продължи проектът “Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни 
увреждания“, който се осъществява от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и 
регионални власти. 



5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни

 Здравеопазването е сектор, който е натоварен с грижата за най-важната ценност – човешкия живот. За 
качеството на здравния статус на населението има редица  детерминанти, които поставят сериозни 
предизвикателства пред институции, медицински лица, настоящи и бъдещи пациенти. Обществото на област 
Враца трябва да има преди всичко актуални и безпристрастни данни за здравния сектор, да е запознато с 
реалните условия, да има достъп до информация, да следи тенденциите и динамичните промени, които 
настъпват в сектора. Необходимо е всички заинтересовани страни да се опитат не да догонват нуждите и 
потребностите, а да анализират и атакуват проблемите преди да има сериозни здравни последствия от тях. 
Като най-уязвими групи се открояват възрастните пациентите от малките населени места, лишени от достъп до 
информация и специализирани здравни грижи, здравно неосигурените лица от ромски произход, които 
посещават лекар в напреднал стадий на заболяване, както и деца и ученици в по-голяма част от селата в 
областта, които нямат придобити хигиенни и здравни навици.
 Положително е, че както местната власт и регионални медии, така и редица активни граждани и 
сдружения са припознали здравеопазването като приоритет. На територията на областта, макар и 
неравномерно разпределени, има над 250 НПО организации и близо 100 от тях са свързани с развитие на 
местни общности. Работодателските организации – Индустриална стопанска камара – Враца и 
Търговско-промишлена палата – Враца, Регионално управление на образованието – Враца, училищни 
директори, кметове и кметски наместници, общински съветници, лекари - всички те споделят, че биха 
съдействали на всяка гражданска активност, която е насочена към грижата за здравето на населението с 
експертиза, логистична подкрепа. От проведените интервюта и срещи може да се направи изводът, че 
обществото припознава констатираните проблеми на здравеопазването в областта и разчита на повишаване 
на гражданската активност за една част от тяхното разрешаване.



6. План за действие за разрешаване на 
конкретен проблем на местната общност, 
свързан със здравеопазването

6.1. ПРОБЛЕМ:
Влошено орално здраве

 По-голяма част от проблемите на здравеопазването на област Враца са свързани с решения и 
инициативи, надскачащи възможностите за действие на гражданското общество. Проблемите са 
изключително важни и разрешаването им не бива да търпи отлагане от страна на изпълнителната и 
законодателната власт. Но има и такива идентифицирани проблеми, които чрез мобилизирането и енергията 
на гражданското общество биха могли да получат решение, например: Подкрепа за създаване на хигиенни 
навици в грижата за оралното здраве; Съдействие за изграждане на доверие между пациентите и 
медицинските лица в областта; Оказване на психологическа подкрепа на пациенти и техни близки; 
Медицински прегледи на място в села от областта; Частично подобрение на материалната база в общинските 
болници; Разпознаваемост и по-лесен достъп до дейностите на Националната пациентска организация.

 
 
 CPITN (The community periodontal index of treatment needs) показва, че приблизително 2/3 от децата на 
18-годишна възраст страдат от заболявания на гингивата и пародонта. Установено е също, че всеки четвърти 
18-годишен е с един изваден постоянен зъб. По-обезпокоителният факт е, че голяма част от учениците и 
техните родители смятат ваденето на постоянен зъб за най-удачния вариант за справяне с проблема, тъй като 
би спестил време и най-вече пари. Факт е, че темата е широко дискутирана от дълги години у нас, но 
пандемията от COVID-19 задълбочава проблема. Непосещаването на зъболекарски кабинети се отразява както 
локално върху оралното здраве, така и върху общото здраве на целия организъм. Доказано е, че патогенните 
бактерии задълбочаващи пародонталните заболявания гингивит и пародонтит, са в пряка връзка с 
повишаване риска от инфаркт на миокарда, повишаване на кръвната захар и поява на диабет. При децата има 
много  по-голяма кариозност. Лекарите по дентална медицина са категорични, че това се дължи на повишен 
прием на прости въглехидрати и занижена орална култура.
 Макар проблемът да изглежда много специфичен и в компетенциите само на специалисти по 
дентална медицина, това не е така. Оралната култура може и трябва да се повиши, преди да се стигне до 
зъболекарския стол. Нашата цел е сред 1370 първокласниците в областта, които в този етап от своето развитие, 
формират ключови хигиенни навици към постоянните си зъби, да бъде проведена образователна беседа от 
дентален специалист и да бъдат предоставени на родителите им подходящи четка и паста за зъби, с които да 
направят първа крачка към правилните навици за оралното здраве.
 Тъй като целевата група са деца, обхванати в системата на образованието в общините от областта, ще 
бъдат проведени срещи с: младежи от ученически общински съвет и Интеракт Враца. И в двете организации 
членуват ученици от 8 до 12 клас, които имат предходен опит в организиране на информационни кампании 
сред ученици, чрез своите информационни канали в социалните мрежи. Ще бъде потърсена 
институционалната и логистична подкрепа на Регионалния инспекторат по образованието във Враца, за да 
бъдат включени и директорите на училищата, като с приоритет са училища от по-малките общини и села, тъй 
като достъпът до зъболекар в тях е затруднен или невъзможен. За целта още през м. ноември 2022 г. ще бъдат 
проведени срещи с представители на младежките организации и с директора на РУО – Враца – Лорета Колева. 
Ще бъде проведена и среща с д-р Таня Барашка, дипломиран  лекар по дентална медицина от Медицински 
университет - София през 2012 година. Три семестъра от образованието си следва в Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, Германия. Като част от екипа на дентална клиника в град София на нея се поверени грижите за 
най-малките пациенти. Специализирала е в областта на детската дентална медицина и ранното ортодонтско 
лечение. Целта на срещата е нейното съгласие да бъде лектор на предстоящите беседи. Ще бъде проведена 
среща и със Силвия Атанасова - генералeн мениджър на „Пиер Фабр Дермо-козметик България“, които имат 
практиката в други населени места да предоставят безплатни пасти за зъби, съобразени с възрастта на 
учениците. Компанията е европейски лидер в оралната хигиена и грижа през последните 50 години и с 
фирмената си политика подпомага здравето в уязвими общности.

Времевата рамка, в която ще се провеждат образователните беседи за орално здраве сред учениците е 
януари - февруари 2023 г., срещите със заинтересованите лица ще стартират в края на ноември 2022 г.



 Преминаването през едно сериозно заболяване представлява емоционално предизвикателство за 
всеки човек. Психологичната подкрепа, оказвана както от близките хора, така и от здравните специалисти, е 
много важен аспект от грижата за пациента в периода на неговото лечение. 
 Психологичното консултиране цели да укрепи пациента и неговите близки в справянето с болестта. То 
е насочено към облекчаването на психичното натоварване в процеса на адаптиране към заболяването и 
преминаването през лечението. Целта му е поддържането на доброто емоционално състояние на пациента, 
пълноценните взаимоотношения и качество на живот, въпреки усложненията от болестта.
 Всеки пациент или негов близък, който би искал да разговаря със специалист за своите преживявания 
около заболяването и лечението или трудностите, които среща, може да се обърне към Центъра за 
консултация.
 Болните от злокачествени новообразувания, намиращи се под наблюдение на онкологичните 
заведения и структури на територията на областта, са 6 684. Наблюденията на лекарите от КОЦ-Враца са, че 
над 90% от пациентите, за които се грижат, стигат до тях в късен етап от болестта, а пациентите изтъкват като 
една от водещите причини страха от предполагаемата диагноза. След започване на лечението при 8 от 10 
пациенти се наблюдава наличие на тревожни и депресивни оплаквания, силни страхове от определени 
медицински процедури и психосоматични симптоми. Тези състояния се наблюдават и при други пациенти и 
родилки.
 Редица проучвания и действащи практики в болнични заведения в страната показват, че 
психологичната подкрепа,  оказана както на пациента, така и на близките хора и дори лекарите, е ключова за 
лечението. Разговорът с психолог е необходимост, а не лукс, за да се проведе адекватно лечение.
 Подобна подкрепа с разкриване на гореща телефонна линия е оказана по време на пандемията от 
COVID от БЧК-Враца, но моделът би могъл да обхване пациенти и с други заболявания, които имат нужда от 
разговор със специалист.

6.2. ПРОБЛЕМ:
Липса на доверие в здравната система

6.3. ПРОБЛЕМ:
Липса на психологическа подкрепа
за пациенти и техните близки

 Съществува значително недоверие в здравната система на местно ниво, особено сред по-младите 
здравно осигурени хора. От проведените срещи и интервюта става ясно, че те не търсят медицински грижи в 
областта, а директно избират лечение в столични болници или в болници от област Плевен. Изборът им е 
формиран предимно на база информация в местните медии и фейсбук групи, които пък от своя страна търсят 
главно сензация в заглавията. Липсват като цяло положителни новини за областта, а добрите примери в 
сферата на здравеопазването и доволните пациенти не са малко.
 Несподелянето на добрите примери и постигнатите медицински успехи създават усещането, че 
пациентите от областта влизат в системата на смъртта, а не на здравеопазването. Това е проблем, който води 
до отлагане на медицински преглед, до лоша и неуважителна комуникация между пациент и лекар, до 
усещането, че стандартът на здравните услуги е много по-нисък, отколкото в близките области. И пациенти, 
които са преминали през областната болница, и самите медицински лица са категорични, че това не е така.
 Проблемът може да намери решение със споделянето на повече добри примери. За целта ще бъдат 
проведени кратки интервюта с пациенти, успешно преминали през своето лечение, с лекари и с медицински 
сестри, които са помогнали за спасяването на десетки човешки животи. Това би помогнало за туширане на 
негативното мнение, за спокойствието на пациентите, за мотивацията повече учащи да се насочат към 
професията на лекар или друг здравен работник, за затвърждаване на връзката пациент-лекар, която е важна 
по време на всяко лечение.
 Интервютата ще бъдат взети от професионални журналисти, които ще ги публикуват в местните медии 
и от ученици от Литературен клуб "Иноватори в действие" към Младежки дом – Враца, които имат интерес 
към журналистиката. Съдействие ще бъде потърсено и от сдружение “Врачанофили”, тъй като сдружението 
има  развит информационен канал във Фейсбук, който е с отворен достъп и насоченост към добри практики в 
областта.
 Заинтересованите лица от решаване на проблема с липсата на доверие са както пациентите, така и 
лекарите, областната и общинската администрация, регионалните медии.

Планира се провеждането и поетапното публикуване на интервютата да започне от м. октомври 2022 г. и да 
продължи до месец май 2023 г.

 Проблемът може да намери решения с доброволческата инициатива на психолози от областта, които 
да са готови чрез телефонна връзка да осъществят контакт с пациент или негов близък.
За целта ще бъдат проведени срещи с директора на БЧК  - Враца – Гергана Михалчева с цел продължаване на 
практиката им по време на COVID-19, но и с възможност за разширяване на обхвата; с директора на 
КОЦ-Враца, с цел добавяне на телефонни линии на сайта на здравното заведение и информиране на 
пациентите за възможността да получат подкрепа от психолозите на телефон 0700 20  567 -  национален 
безплатен телефон за психологическа подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните близки; ще бъде 
проведена и среща с ръководството на Фондация "Победи рака", чиито представители стоят зад безплатната 
услуга; ще бъде проведена и среща с Диана Стоилова – психолог по образование, координатор на НПО 
“Северозападни младежки инициативи”, която е оказвала психологична подкрепа на жени от АГ отделението 
във врачанската болница.
 Плана за действие предвижда набирането на още доброволци-психолози, предоставяне на 
информация за тях и услугата в болничните заведения, чрез сайтовете на здравните заведения и лекуващите 
ги лекари. 
 Сред заинтересованите страни са пациенти, лекари, неправителствени организации, директори на 
болнични заведения, близки и роднини на пациенти, регионални медии.

 Времева рамка на дейността: декември 2022 г. – май 2023 г.



 Преминаването през едно сериозно заболяване представлява емоционално предизвикателство за 
всеки човек. Психологичната подкрепа, оказвана както от близките хора, така и от здравните специалисти, е 
много важен аспект от грижата за пациента в периода на неговото лечение. 
 Психологичното консултиране цели да укрепи пациента и неговите близки в справянето с болестта. То 
е насочено към облекчаването на психичното натоварване в процеса на адаптиране към заболяването и 
преминаването през лечението. Целта му е поддържането на доброто емоционално състояние на пациента, 
пълноценните взаимоотношения и качество на живот, въпреки усложненията от болестта.
 Всеки пациент или негов близък, който би искал да разговаря със специалист за своите преживявания 
около заболяването и лечението или трудностите, които среща, може да се обърне към Центъра за 
консултация.
 Болните от злокачествени новообразувания, намиращи се под наблюдение на онкологичните 
заведения и структури на територията на областта, са 6 684. Наблюденията на лекарите от КОЦ-Враца са, че 
над 90% от пациентите, за които се грижат, стигат до тях в късен етап от болестта, а пациентите изтъкват като 
една от водещите причини страха от предполагаемата диагноза. След започване на лечението при 8 от 10 
пациенти се наблюдава наличие на тревожни и депресивни оплаквания, силни страхове от определени 
медицински процедури и психосоматични симптоми. Тези състояния се наблюдават и при други пациенти и 
родилки.
 Редица проучвания и действащи практики в болнични заведения в страната показват, че 
психологичната подкрепа,  оказана както на пациента, така и на близките хора и дори лекарите, е ключова за 
лечението. Разговорът с психолог е необходимост, а не лукс, за да се проведе адекватно лечение.
 Подобна подкрепа с разкриване на гореща телефонна линия е оказана по време на пандемията от 
COVID от БЧК-Враца, но моделът би могъл да обхване пациенти и с други заболявания, които имат нужда от 
разговор със специалист.

 Населението на някои от селата на област Враца е лишено от лекарска грижа, дори документално 
всеки да има своя личен лекар. Здравните служби са затворени, има села като с. Старо село и с. Царевец, 
община Мездра, с. Кунино, община Роман, в които повече от 7 години не е идвало медицинско лице. Хората 
не провеждат профилактични прегледи, а някои от тях нямат логистична и финансова възможност да стигнат 
до болницата на общината. С нарастване на възрастта на населението проблемът се задълбочава и макар да 
изглежда като проблем на национално ниво, с гражданска инициатива би могъл да получи частично решение.
 Целта е да предоставим възможност на хората от малките населени места за лекарска грижа, като 
бъдат посетени от лекар на място. Подобна услуга е извършване в продължение на 3 години от  Фондация 
BCause в партньорство с фондация „Направи добро – Александровска“ и Фондация „Проект Северозапад“, 
които организират медицински прегледи на възрастни хора от малки населени места в общините Роман и 
Мездра. По време на тази дейност са извършени над 5000 прегледа от здравни специалисти, до каквито 
възрастните хора не са имали достъп повече от 20 години. Интересът към прегледите е устойчив, но няма 
достатъчно финансиране и прегледите не са извършвани от 2017 г.
 За да се възроди дейността е необходимо по-силна гражданска инициатива и по-добра 
популяризация на Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause, откъдето се набавят средствата за 
транспорт, логистика, медицински консумативи  и заплащане за труда на медицинските екипи. Планът за 
действие предвижда среща с екипа на Фондация BCause, среща с екипа на Фондация "Проект Северозапад",  
провеждане на срещи с местни предприемачи (потенциални дарители); провеждане на срещи с кметски 
наместници с цел информираност на населението за предстоящи прегледи и проверка на състоянието на 
местата, където могат да се извършат прегледите; срещи с регионални медии за популяризиране дейността на 
фонда; среща с Интеракт-Враца с цел организиране на благотворителен базар за набиране на средства. 
Изготвяне и публикуване на съобщение за дейността и целта на Фонд „Нашите родители“ в групи за Враца, 
община Мездра и община Роман. 

Времева рамка на дейността: ноември 2022 г. - април 2023 г.

6.4. ПРОБЛЕМ:
Липса на лекар в населеното място

 Проблемът може да намери решения с доброволческата инициатива на психолози от областта, които 
да са готови чрез телефонна връзка да осъществят контакт с пациент или негов близък.
За целта ще бъдат проведени срещи с директора на БЧК  - Враца – Гергана Михалчева с цел продължаване на 
практиката им по време на COVID-19, но и с възможност за разширяване на обхвата; с директора на 
КОЦ-Враца, с цел добавяне на телефонни линии на сайта на здравното заведение и информиране на 
пациентите за възможността да получат подкрепа от психолозите на телефон 0700 20  567 -  национален 
безплатен телефон за психологическа подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните близки; ще бъде 
проведена и среща с ръководството на Фондация "Победи рака", чиито представители стоят зад безплатната 
услуга; ще бъде проведена и среща с Диана Стоилова – психолог по образование, координатор на НПО 
“Северозападни младежки инициативи”, която е оказвала психологична подкрепа на жени от АГ отделението 
във врачанската болница.
 Плана за действие предвижда набирането на още доброволци-психолози, предоставяне на 
информация за тях и услугата в болничните заведения, чрез сайтовете на здравните заведения и лекуващите 
ги лекари. 
 Сред заинтересованите страни са пациенти, лекари, неправителствени организации, директори на 
болнични заведения, близки и роднини на пациенти, регионални медии.

 Времева рамка на дейността: декември 2022 г. – май 2023 г.


