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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 Плевен е изработена от регионалния координатор по 
проекта Бойко Гаргов. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и 
качеството на здравеопазването в област Плевен, 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, кмет на община, кмет на малко населено 
място, общински съветници, медици, фармацевти, работодатели, граждани на общината, пациенти с хронични 
заболявания от различни възрастови групи, с или без увреждания, родители на ученици и други, имащи 
отношение към здравеопазването.
 Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска 
организация

Tази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална пациентска 
организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.



 Област Плевен се намира в Северна България и обхваща централната част на Дунавската равнина. На 
север граничи с държавната граница между България и Румъния и с областите Враца, Ловеч и Велико Търново. 
Разположена е на площ от 4653,3 кв.км. Област Плевен включва 11 общини – Плевен, Белене, Гулянци, Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Нипокол, Пордим и Червен бряг с 123 населени места, от които 14 
града и 104 села. Областта е част от Северозападен район за планиране. Град Плевен е разположен в центъра 
на областта, на еднакво разстояние от р. Дунав и Стара планина. Плевен е най-големият град в областта, с 
най-голям дял на население.
 Демографската ситуация в област Плевен към момента се характеризира с продължаващо 
намаляване и застаряване на населението. По данни на НСИ към 31 декември 2020 г. населението на област 
Плевен е 233 438 души, което е 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на 
областта намалява с 2 867 души, или с 1.2%. Мъжете са 113 082 (48.4%), а жените – 120 356 (51.6%). Броят на 
мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и 
относителният дял на жените от общото население на областта. Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 153 832 
души, или 65.9%, а в селата – 79 606 души, или 34.1% от населението на областта.
 Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на 
населението на 65 и повече навършени години. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 
61 498, или 26.4% от населението в областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова 
група се увеличава с 0,12 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред 
жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.3%, а на мъжете 
– 22.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската 
средна продължителност на живота при тях. Делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни 
Дъбник и Кнежа – съответно 16.7% и 15.3%, а най-нисък в община Белене – 9.7%.

 Икономическото състояние на областта е под средното ниво за страната. Размерът на брутния 
вътрешен продукт на човек от населението в област Плевен е 9,8 хил. лв. при 17,2 хил. лв. за страната. 
Заплатите бележат ръст и достигат 11,6 хил. лв за година, но са осезателно по-ниски от средните за страната – 
15,2 хил. лв. за година. Населението, живеещо с материални лишения е с по-голям относителен дял спрямо 
този на страната. Същевременно делът на населението, живеещо под линията на бедността за България, е 
станал по-нисък – 20,4 за областта при 22,6 за страната. Застаряването на населението е проблем, стоящ за 
страната като цяло и в частност за област Плевен. Коефициентът на демографско заместване като 
съотношение на населението на 15-19 години към това на 60-64 години се повишава, но остава сравнително 
нисък – 63,2% (67,1% в страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които им предстои излизане от 
пазара на труда през следващите няколко години, съответстват 63 младежи, които ще се влеят в работната 
сила.
 Икономическата активност в областта нараства, въпреки че този показател е малко под средния за 
страната – 72,9% в областта при 73,7% в страната. При инвестиционната и бизнес активност има движение в 
посока повишаване през 2019 г., но има значително изоставане от средните за страната. Броят на 
нефинансовите предприятия достига 42/1000 души от населението (при 61/1000 души в страната). След 
отлива на преки чуждестранни инвестиции през предходната година, през 2019 г. обемът им нараства 
значително (със 123% при 3-процентен ръст в страната) и достига 1171 евро/човек (при 3655 евро/човек в 
страната). Произведената продукция се повишава с 11% (при 8% в страната) и през 2019 г. е 14,5 хил. лв. (при 
28,0 хил. лв. в страната). Усвояването на европейски средства в областта остава близко до средното. Към 15 
юни 2021 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 2120 лв./човек 
(при 2217 лв./човек в страната). В рамките на областта най-много средства усвоява община Белене.

2. Обща информация за града и областта



 Плевен е град с традиции в здравеопазването. В града функционира Медицински университет, който 
предлага медицинско образование в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 
професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве. Програмите за 
обучение са медицинска терапия и ерготерапия, опазване и контрол на общественото здраве, социални 
дейности в здравеопазването, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, рентгенов лаборант, 
социални дейности и медицинска козметика. Всяка година се приемат 118 студента за медицина и 49 за 
фармация.
 На територията на областта функционират 14 лечебни заведения, като 7 от тях са в гр. Плевен, 
останалите са в Белене, Гулянци, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг и Искър. Болницата в гр. Искър е за 
продължително лечение и рехабилитация, другите са многопрофилни или специализирани болници за 
активно и продължително лечение. В гр. Плевен функционират също Център за спешна медицинска помощ, 
Районен център за трансфузионна хематология и индивидуални практики за специализирана дентална 
помощ.
 Наличието и достъпът до аптеки са в пряка връзка с достъпа до лекарства, респективно с качеството 
на лечение. По данни на РЗИ-Плевен на територията на област Плевен функционират 145 аптеки, като 53 са в 
гр. Плевен, 24 в другите общински центрове и 68 в останалите 112 населени места. Повечето от аптеките са 
съсредоточени в гр. Плевен и другите общински центрове, като има значителен дял населени места без 
аптеки. Докато в община Плевен се пада по една аптека на 1930 души, в община Левски те са 5818 души. В 
същото време наличието на аптеки в малките населени места не означава добър достъп до лекарства. Пътната 
мрежа в област Плевен е с незадоволително качество. Едва 41% от пътната настилка е в добро състояние, 
общественият транспорт в последните години беше силно редуциран, а в малките населени места живеят 
предимно възрастни хора, които са силно зависими от него.
 Здравноосигурените лица в областта са 91%, над средната стойност за страната. Като област с 
медицински университет и концентрация на лечебни заведения се наблюдава значителен ръст в разходите за 
извънболнична помощ, за разлика от първичната, където има лек спад. По показателя разход за болнична 
помощ Плевен се нарежда след София-град и Пловдив. 
Въпреки че има малък, но стабилен ръст при лекарите, при специалистите по здравни грижи – медицински 
сестри, клинични лаборанти, рентгенови лаборанти, акушерки – има осезателен спад. Той е особено видим 
след пандемията от COVID-19. Причини за това са високата средна възраст на тези специалисти (част от тях в 
пенсионна), тежките условия на труд, заплащането и ниското съотношение лекари-сестри, което общоприето 
е 1 към 2 до 1 към 3 според вида на отделението. Лекарите в областта са 1536, лекарите по дентална медицина 
са 159, а медицинските специалисти по здравни грижи (мед. сестри, акушерки, рентгенови и клинични 
лаборанти) са 2169. 
 Лекарите със специалност са разпределени както следва: вътрешни болести – 32, кардиолози – 107, 
пневмология и фтизиатрия – 35, педиатри – 49, хирурзи – 61, ортопедо-травматолози – 45, психиатри – 26, 
уролози – 24, инфекционисти – 9, акушергинеколози – 90, офталмолози – 37, оториноларинголози – 27, 
невролози – 78, кожни и венерически болести – 17, рентгенолози – 57, физикална терапия и рехабилитация – 27, 
лабораторни лекари – 46, общопрактикуващи лекари – 188, други специалности – 578 и неразпределени – 3.
 Медицинските специалисти по здравни грижи са разпределени както следва – фелдшери – 61, 
акушерки – 210, медицински сестри – 1347, клинични и рентгенови лаборанти – 360, зъботехници – 32 и други 
– 159.
 Плевен е област с висок брой общопрактикуващи лекари и лекари специалисти. Един ОПЛ се грижи 
средно за 1243 души, при 1727 за страната. Лекарите специалисти в лечебните и здравни заведения са 63,4 на 
10000 души население. Леглата в болниците спрямо населението на областта дават представа за 
възможността на здравната система да лекува местните пациенти при нужда от стационарно лечение, 
въпреки че това не е ясен критерий за качеството и ефективността на лечението. Броят на леглата в болниците 
е 9,94 легла на 1000 души население, при 5,52 легла на 1000 души средно за страната. Почти всички легла са 
разположени в многопрофилни болници за активно лечение. Преминалите за лечение болни в местните 
многопрофилни болници за 2020 година са 206 на 1000 души при 138 на 1000 души за страната. Поради 
високата концентрация на здравни специалисти и лечебни заведения, жителите на съседни области търсят 
здравни грижи в област Плевен. 

3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Смъртността в област Плевен е 26,6 на 1000 души от населението при 21,7 на 1000 души от 
населението за страната. Детската смъртност е 6,7 на 1000 живородени при 5,6 на 1000 живородени за 
страната. 
 Като най-честите три причини за смърт Националният статистически институт посочва:

• болестите на органите на кръвообращението – 1493 души, с най-чести причини мозъчносъдови 
болести – 495,5, исхемична болест на сърцето – 258,2, други болести на сърцето – 615,5;

• COVID-19 – 410 души;
• новообразувания – 347 души. Сред тях са най-често злокачествено новообразувание на трахеята, 

бронхите и белия дроб (70,2); злокачествено новообразувание на дебелото черво, ректума и ануса 
(54,1); злокачествено новообразувание на млечната жлеза и матката (26,9).
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общественият транспорт в последните години беше силно редуциран, а в малките населени места живеят 
предимно възрастни хора, които са силно зависими от него.
 Здравноосигурените лица в областта са 91%, над средната стойност за страната. Като област с 
медицински университет и концентрация на лечебни заведения се наблюдава значителен ръст в разходите за 
извънболнична помощ, за разлика от първичната, където има лек спад. По показателя разход за болнична 
помощ Плевен се нарежда след София-град и Пловдив. 
Въпреки че има малък, но стабилен ръст при лекарите, при специалистите по здравни грижи – медицински 
сестри, клинични лаборанти, рентгенови лаборанти, акушерки – има осезателен спад. Той е особено видим 
след пандемията от COVID-19. Причини за това са високата средна възраст на тези специалисти (част от тях в 
пенсионна), тежките условия на труд, заплащането и ниското съотношение лекари-сестри, което общоприето 
е 1 към 2 до 1 към 3 според вида на отделението. Лекарите в областта са 1536, лекарите по дентална медицина 
са 159, а медицинските специалисти по здравни грижи (мед. сестри, акушерки, рентгенови и клинични 
лаборанти) са 2169. 
 Лекарите със специалност са разпределени както следва: вътрешни болести – 32, кардиолози – 107, 
пневмология и фтизиатрия – 35, педиатри – 49, хирурзи – 61, ортопедо-травматолози – 45, психиатри – 26, 
уролози – 24, инфекционисти – 9, акушергинеколози – 90, офталмолози – 37, оториноларинголози – 27, 
невролози – 78, кожни и венерически болести – 17, рентгенолози – 57, физикална терапия и рехабилитация – 27, 
лабораторни лекари – 46, общопрактикуващи лекари – 188, други специалности – 578 и неразпределени – 3.
 Медицинските специалисти по здравни грижи са разпределени както следва – фелдшери – 61, 
акушерки – 210, медицински сестри – 1347, клинични и рентгенови лаборанти – 360, зъботехници – 32 и други 
– 159.
 Плевен е област с висок брой общопрактикуващи лекари и лекари специалисти. Един ОПЛ се грижи 
средно за 1243 души, при 1727 за страната. Лекарите специалисти в лечебните и здравни заведения са 63,4 на 
10000 души население. Леглата в болниците спрямо населението на областта дават представа за 
възможността на здравната система да лекува местните пациенти при нужда от стационарно лечение, 
въпреки че това не е ясен критерий за качеството и ефективността на лечението. Броят на леглата в болниците 
е 9,94 легла на 1000 души население, при 5,52 легла на 1000 души средно за страната. Почти всички легла са 
разположени в многопрофилни болници за активно лечение. Преминалите за лечение болни в местните 
многопрофилни болници за 2020 година са 206 на 1000 души при 138 на 1000 души за страната. Поради 
високата концентрация на здравни специалисти и лечебни заведения, жителите на съседни области търсят 
здравни грижи в област Плевен. 

Изводи
 Основните проблеми, станали видими след прегледа на документи и проведени срещи, могат да се 
определят като обичайни за страната при наличната здравна система. Въпреки че в гр. Плевен има учебно 
заведение, което подготвя ежегодно медицински специалисти по здравни грижи, се наблюдава недостиг в 
здравните заведения, особено осезателен в най-голямата болница на територията на област Плевен – УМБАЛ 
„Георги Странски“. Причини за това са тежката работа, недоброто заплащане, липсата на персонал, което води 
до допълнително натоварване, често не особено добрата работна среда. Начинът на финансиране е такъв, че 
изкривява целите и не води до добър краен резултат. Пациентът не е в центъра на здравеопазването, а начин 
за достигане на добро финансиране. Обичайна практика е на пациента да не се създават условия да се запознае 
с документацията при хоспитализиране и да не му се обяснява достатъчно ясно какво е състоянието му, каква ще 
е терапията и какви са целите на лечението. Подписването на информираното съгласие и останалите документи 
е механизирано и опитите за спокойно запознаване с тях предизвиква негативни реакции. Това кореспондира с 
други два налични проблема – липсата на активно гражданско общество и разпознаваеми организации, 
които да се намесят ефективно и липсата на доверие между гражданите и здравните специалисти. Всеки 
един от тях е с негативно отражение върху качествения лечебен процес. Пациенти споделят, че намират средата, 
особено в държавните лечебни заведения, за враждебна към тях и се стараят по възможност да я избегнат. Като 
враждебна среда те определят отношението на персонала, хигиената, дългите и неразбираеми процедури, 
както и липсата на информация.
 Достъпът до първична медицинска помощ в населените места извън общинските центрове е затруднен 
поради факта, че в някои населени места един общопрактикуващ лекар пътува и отговаря за жители в повече от 
едно населено място. Работното време е в делнични дни, обикновено до обяд, а заради намаляващото 
население транспортните фирми редуцират автобусните линии, което води до затруднено придвижване в 
близкия голям град. Налага се да се организира частен транспорт, свързан с допълнителни разходи, които част от 
населението не може да си позволи.
 Профилактичните прегледи са важна част от доброто здраве на обществото, но са на изключително 
ниско ниво. Според 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. Отговорността на пациента може 
да се определи като водеща за ниската активност, като не трябва да се пренебрегва обичайната липса на 
информационни кампании от страна на ОПЛ и другите заинтересовани страни. Обичайно пациентите търсят 
медицинска помощ при продължителна, неотшумяваща силна болка или неразположение, което е налично, 
обикновено когато заболяването им е трудно лечимо и/или необратимо.
 Профилактиката на стоматологичните заболявания е част от общата здравна профилактика. Цел на 
оралната профилактика е да се запази здравето на зъбите и пародонта през целия човешки живот. Здравето на 
зъбите и венците е предпоставка за общото здраве на човек, което осигурява физическото, психическото и 
социалното му благополучие. Тук нивото на проведените профилактични прегледи също е ниско, като основна 
причина може да се посочи също пасивността на пациентите и липсата на информационни кампании. В област 
Плевен достъпът до зъболекар в почивните дни е изключително труден поради липсата на дежурен кабинет. 
Като решение при крайни състояния може да се посочи посещението на отделението по Лицево-челюстна 
хирургия в УМБАЛ „Георги Странски“, но там работата е основно с хоспитализирани пациенти, а не с 
амбулаторни процедури.

 Смъртността в област Плевен е 26,6 на 1000 души от населението при 21,7 на 1000 души от 
населението за страната. Детската смъртност е 6,7 на 1000 живородени при 5,6 на 1000 живородени за 
страната. 
 Като най-честите три причини за смърт Националният статистически институт посочва:

• болестите на органите на кръвообращението – 1493 души, с най-чести причини мозъчносъдови 
болести – 495,5, исхемична болест на сърцето – 258,2, други болести на сърцето – 615,5;

• COVID-19 – 410 души;
• новообразувания – 347 души. Сред тях са най-често злокачествено новообразувание на трахеята, 

бронхите и белия дроб (70,2); злокачествено новообразувание на дебелото черво, ректума и ануса 
(54,1); злокачествено новообразувание на млечната жлеза и матката (26,9).

 В много от населените места липсва работещ стоматологичен кабинет, като основната причина за това е 
финансова. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява финансиране на недостатъчен брой 
прегледи и процедури и се налага доплащане, което населението трудно може да си позволи.
Пациенти споделят за лошата организация и враждебна среда в ТЕЛК – Плевен. При редица хронични 
заболявания и при висока степен на нетрудоспособност, пенсията по инвалидност е единственият им източник 
на доходи. Забавянето на оформянето на документи, бюрокрацията, дългите срокове за разглеждане на досието 
им води до изключително лош стандарт на живот. Те определят обстовката като потискаща, а отношението на 
персонала – като лошо.

Основните нужди, които се открояват от събраната информация са следните:
• Повишаване на доверието между здравни специалисти и пациенти;
• Изграждане на доверие в здравната система;
• Повишаване на здравната култура, създаване на здравни навици;
• Осигуряване на лесен достъп до лечебни заведения и аптеки, особено в малките населени места;
• Редовно провеждане на профилактични прегледи;
• Създаване на информационни кампании;
• Провеждане на кампании за социалнозначими заболявания;
• Повишаване на гражданската активност, изграждане на пациентски общности;
• Подобряване на средата в държавните лечебни заведения.
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определят като обичайни за страната при наличната здравна система. Въпреки че в гр. Плевен има учебно 
заведение, което подготвя ежегодно медицински специалисти по здравни грижи, се наблюдава недостиг в 
здравните заведения, особено осезателен в най-голямата болница на територията на област Плевен – УМБАЛ 
„Георги Странски“. Причини за това са тежката работа, недоброто заплащане, липсата на персонал, което води 
до допълнително натоварване, често не особено добрата работна среда. Начинът на финансиране е такъв, че 
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които да се намесят ефективно и липсата на доверие между гражданите и здравните специалисти. Всеки 
един от тях е с негативно отражение върху качествения лечебен процес. Пациенти споделят, че намират средата, 
особено в държавните лечебни заведения, за враждебна към тях и се стараят по възможност да я избегнат. Като 
враждебна среда те определят отношението на персонала, хигиената, дългите и неразбираеми процедури, 
както и липсата на информация.
 Достъпът до първична медицинска помощ в населените места извън общинските центрове е затруднен 
поради факта, че в някои населени места един общопрактикуващ лекар пътува и отговаря за жители в повече от 
едно населено място. Работното време е в делнични дни, обикновено до обяд, а заради намаляващото 
население транспортните фирми редуцират автобусните линии, което води до затруднено придвижване в 
близкия голям град. Налага се да се организира частен транспорт, свързан с допълнителни разходи, които част от 
населението не може да си позволи.
 Профилактичните прегледи са важна част от доброто здраве на обществото, но са на изключително 
ниско ниво. Според 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. Отговорността на пациента може 
да се определи като водеща за ниската активност, като не трябва да се пренебрегва обичайната липса на 
информационни кампании от страна на ОПЛ и другите заинтересовани страни. Обичайно пациентите търсят 
медицинска помощ при продължителна, неотшумяваща силна болка или неразположение, което е налично, 
обикновено когато заболяването им е трудно лечимо и/или необратимо.
 Профилактиката на стоматологичните заболявания е част от общата здравна профилактика. Цел на 
оралната профилактика е да се запази здравето на зъбите и пародонта през целия човешки живот. Здравето на 
зъбите и венците е предпоставка за общото здраве на човек, което осигурява физическото, психическото и 
социалното му благополучие. Тук нивото на проведените профилактични прегледи също е ниско, като основна 
причина може да се посочи също пасивността на пациентите и липсата на информационни кампании. В област 
Плевен достъпът до зъболекар в почивните дни е изключително труден поради липсата на дежурен кабинет. 
Като решение при крайни състояния може да се посочи посещението на отделението по Лицево-челюстна 
хирургия в УМБАЛ „Георги Странски“, но там работата е основно с хоспитализирани пациенти, а не с 
амбулаторни процедури.

 В много от населените места липсва работещ стоматологичен кабинет, като основната причина за това е 
финансова. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява финансиране на недостатъчен брой 
прегледи и процедури и се налага доплащане, което населението трудно може да си позволи.
Пациенти споделят за лошата организация и враждебна среда в ТЕЛК – Плевен. При редица хронични 
заболявания и при висока степен на нетрудоспособност, пенсията по инвалидност е единственият им източник 
на доходи. Забавянето на оформянето на документи, бюрокрацията, дългите срокове за разглеждане на досието 
им води до изключително лош стандарт на живот. Те определят обстовката като потискаща, а отношението на 
персонала – като лошо.

Основните нужди, които се открояват от събраната информация са следните:
• Повишаване на доверието между здравни специалисти и пациенти;
• Изграждане на доверие в здравната система;
• Повишаване на здравната култура, създаване на здравни навици;
• Осигуряване на лесен достъп до лечебни заведения и аптеки, особено в малките населени места;
• Редовно провеждане на профилактични прегледи;
• Създаване на информационни кампании;
• Провеждане на кампании за социалнозначими заболявания;
• Повишаване на гражданската активност, изграждане на пациентски общности;
• Подобряване на средата в държавните лечебни заведения.

4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

Според Информационен портал за неправителствените организации в България, на територията на община 
Плевен са регистрирани следните организации със сфера на дейност здравеопазване и права на пациентите:

• Сдружение за психо-социална адаптация – Плевен, с лице за контакт Силвия Цветкова
• Фондация „Христо Гешов“, с лице за контакт Христо Гешов – Червен Бряг
• Сдружение „Асоциация Пулмонална Хипертония“, с лице за контакт Тодор Мангъров – Плевен
• „Сдружение за по-добро здраве“, с лице за контакт Янка Цветанова – Плевен
• „Здраве за всички“, с лице за контакт Емил Кючюков – Плевен
• Регионална асоциация за социална интеграция, с лице за контакт Емил Кючуков – Плевен
• „Достоен живот“ – Плевен
• Център за Европейско развитие и интеграция, с лице за контакт Ниджати Неджипов – Плевен
• „Екосъпорт“, с лице за контакт Румен Арсенов – Плевен
• Център „Динамика“, с лице за контакт Кристина Пеева – Плевен
• „Персина“, с лице за контакт Емил Пейчев – с. Драгаш Войвода
• Сдружение на общинските болници, с лице за контакт Неделчо Тотев – Плевен
• Конфедерация за защита от дискриминация, с лице за контакт Ангели Чобанова – Плевен
• Модел за европейска широка равнопоставеност и единство, с лице за контакт Христо Маринов – Левски
• „Лайънс клуб“, с лице за контакт Анастас Балабанов – Плевен
• „Нова възможност“, с лице за контакт Симеон Димитров – Плевен
• „Устойчиво бъдеще“, с лице за контакт Мирослав Братанов – Левски
• „България напред“, с лице за контакт Светослав Спасов – Левски
• „Поглед в бъдещето“, с лице за контакт Лъчезар Тошев – Плевен
• „Интеграция в двадесет и първи век“, с лице за контакт Горан Младенов – Горна Митрополия
• Регионално обединение „Достойнство“, с лице за контакт Миннет Пашова – Плевен
• „Кристина АС“, с лице за контакт Стефан Фиков – Плевен
• „Доц. д-р Кунчо Игнатов“, с лице за контакт Веселин Василев – Плевен
• Сдружение за развитие и интеграция „Левски 2004“, с лице за контакт Поля Косева
• Сдружение за развитие „Солидарност“, с лице за контакт Нурайдин Ризаев – Левски
• Информационно обслужване и бизнес решения, с лице за контакт Искра Георгиева – Плевен
• Спортен клуб „Слънце“ – живот без остеопороза, с лице за контакт Веска Бузева – Плевен
• „Старт бг“, с лице за контакт Радослав Радев – Плевен
• „Възвръщане“, с лице за контакт Даниела Ангелова – Плевен
• „Зелено наследство“, с лице за контакт Радослав Радев – Долни Дъбник

 На територията на Община Плевен са разкрити 33 клуба на хората с увреждания и пенсионера, от 
които 10 са в гр. Плевен и 23 в останалите населени места. В голямата си част гражданските организации са 
неразпознаваеми, със слаба или липсваща активност. Под неправителствена организация интервюираните 
граждани, пациенти и лекари разпознават читалища, а извън читалищата фразата е с негативно натоварване. 
Хората не разполагат с информация как и кой може да им съдейства за решаване на проблем.
 На територията на областта работи успешно Сдружение „Българска асоциация на лица с 
интелектуални затруднения“. Активна дейност развиват също така Български червен кръст, като Лайънс клуб 
се включва с кампании по подобряване на болничната среда, като от последните им инициативи е обновяване 
на Клиниката по детски болести в УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.
 Ниската активност на граждани и пациентски организации би могла да е причинена от липсата на 
увереност, че дейността им би довела до промени. Медийно отразените събития са свързани с конкретни 
поводи, като отбелязването на международен ден на конкретно заболяване. Организациите, които са 
потърсили съдействие от общинските власти, получават подкрепа. Община Плевен многократно е 
съдействала при мероприятия, свързани с инициативи на пациентски организации.



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

Според Информационен портал за неправителствените организации в България, на територията на община 
Плевен са регистрирани следните организации със сфера на дейност здравеопазване и права на пациентите:

• Сдружение за психо-социална адаптация – Плевен, с лице за контакт Силвия Цветкова
• Фондация „Христо Гешов“, с лице за контакт Христо Гешов – Червен Бряг
• Сдружение „Асоциация Пулмонална Хипертония“, с лице за контакт Тодор Мангъров – Плевен
• „Сдружение за по-добро здраве“, с лице за контакт Янка Цветанова – Плевен
• „Здраве за всички“, с лице за контакт Емил Кючюков – Плевен
• Регионална асоциация за социална интеграция, с лице за контакт Емил Кючуков – Плевен
• „Достоен живот“ – Плевен
• Център за Европейско развитие и интеграция, с лице за контакт Ниджати Неджипов – Плевен
• „Екосъпорт“, с лице за контакт Румен Арсенов – Плевен
• Център „Динамика“, с лице за контакт Кристина Пеева – Плевен
• „Персина“, с лице за контакт Емил Пейчев – с. Драгаш Войвода
• Сдружение на общинските болници, с лице за контакт Неделчо Тотев – Плевен
• Конфедерация за защита от дискриминация, с лице за контакт Ангели Чобанова – Плевен
• Модел за европейска широка равнопоставеност и единство, с лице за контакт Христо Маринов – Левски
• „Лайънс клуб“, с лице за контакт Анастас Балабанов – Плевен
• „Нова възможност“, с лице за контакт Симеон Димитров – Плевен
• „Устойчиво бъдеще“, с лице за контакт Мирослав Братанов – Левски
• „България напред“, с лице за контакт Светослав Спасов – Левски
• „Поглед в бъдещето“, с лице за контакт Лъчезар Тошев – Плевен
• „Интеграция в двадесет и първи век“, с лице за контакт Горан Младенов – Горна Митрополия
• Регионално обединение „Достойнство“, с лице за контакт Миннет Пашова – Плевен
• „Кристина АС“, с лице за контакт Стефан Фиков – Плевен
• „Доц. д-р Кунчо Игнатов“, с лице за контакт Веселин Василев – Плевен
• Сдружение за развитие и интеграция „Левски 2004“, с лице за контакт Поля Косева
• Сдружение за развитие „Солидарност“, с лице за контакт Нурайдин Ризаев – Левски
• Информационно обслужване и бизнес решения, с лице за контакт Искра Георгиева – Плевен
• Спортен клуб „Слънце“ – живот без остеопороза, с лице за контакт Веска Бузева – Плевен
• „Старт бг“, с лице за контакт Радослав Радев – Плевен
• „Възвръщане“, с лице за контакт Даниела Ангелова – Плевен
• „Зелено наследство“, с лице за контакт Радослав Радев – Долни Дъбник

5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни

 Доброто здраве е основополагащо за всичко, свързано с човешкото съществуване. Здравето е 
свързано с образованието, с икономиката, с културата и с всяка друга човешка дейност. Рано или късно всеки 
човек се превръща в пациент и колкото по-бързо оздравее, толкова по-бързо ще се върне към нормалното си 
ежедневие. По тази логика доброто здраве трябва да е приоритет на всички. 
 Пряко ангажирани със здравето в ежедневието са медицинските специалисти, които работят в 
звената за пряко лечение, също и тези, които работят в структури като НЗОК, РЗИ, НЕЛК и са предимно 
администратори. Областните, общински и кметски управи имат пряко отношение към благоденствието на 
населението и социалните му възможностти. Те предлагат редица социални услуги и трябва да се стремят да 
ги подобряват и разширяват. Местната власт има развита мрежа във всяко населено място и би могла да я 
използва пълноценно за подобряване на общественото здраве и качество на живот. Гражданските 
организации, припознаващи здравето и социалната политика като свои приоритети, са основен коректив на 
процесите посредством представянето и защитаването на гледната точка на гражданите, като могат да бъдат 
изключително полезни.
 Активните граждани с активни граждански позиции са разпознаваеми и могат да служат като ядра за 
самоорганизиране на граждански общества в полза на интересите на пациентите, а защо не и на 
медицинските специалисти. Всички те трябва да знаят нормативната база, начинът на работа на здравните и 
социални заведения, да се запознават безпристрастно и справедливо с интересите на страните, да анализират 
цялата информация и да се стремят към проактивно поведение, тоест да следват поведение, което би 
избегнало създаването на предпоставка за проблем. Този начин е далеч по-ефективен от следването на 
проблемите и решаването им в стил „пожарна команда“.

 На територията на Община Плевен са разкрити 33 клуба на хората с увреждания и пенсионера, от 
които 10 са в гр. Плевен и 23 в останалите населени места. В голямата си част гражданските организации са 
неразпознаваеми, със слаба или липсваща активност. Под неправителствена организация интервюираните 
граждани, пациенти и лекари разпознават читалища, а извън читалищата фразата е с негативно натоварване. 
Хората не разполагат с информация как и кой може да им съдейства за решаване на проблем.
 На територията на областта работи успешно Сдружение „Българска асоциация на лица с 
интелектуални затруднения“. Активна дейност развиват също така Български червен кръст, като Лайънс клуб 
се включва с кампании по подобряване на болничната среда, като от последните им инициативи е обновяване 
на Клиниката по детски болести в УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.
 Ниската активност на граждани и пациентски организации би могла да е причинена от липсата на 
увереност, че дейността им би довела до промени. Медийно отразените събития са свързани с конкретни 
поводи, като отбелязването на международен ден на конкретно заболяване. Организациите, които са 
потърсили съдействие от общинските власти, получават подкрепа. Община Плевен многократно е 
съдействала при мероприятия, свързани с инициативи на пациентски организации.



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

Проблем 1
Орално здраве сред подрастващите

 Липсата на профилактични прегледи от стоматолози в училищата от години е довела до трайно 
влошаване на оралното здраве при децата в ученическа възраст. По редица причини, като лоша 
информираност, пасивност и страх от страна на пациентите, липса на средства, обикновено проблем с болен 
зъб се решава когато болката стане нетърпима, лечението на зъба е трудно и това води до изваждането му. 
Болните зъби освен до дискомфорт водят до проблеми при храненето, лошо смилане на храната и 
заболявания на стомашно-чревния тракт. Тази лоша практика е особено видима в малките населени места, 
извън големите общински центрове. Често там децата са поверени на баби и дядовци, а родителите са 
икономически емигранти и нямат реалната възможност да следят от близо състоянието на децата си. 
Проведен профилактичен преглед би довел до снемане на зъбния статус и указания за лечение при нужда. 
          Планът за справяне включва провеждане на разговори с орални специалисти от една страна и 
ръководствата на училищата от друга и създаване на организация за провеждане на профилактични прегледи 
на учениците. 
 Ще се проведат 5 срещи с ръководствата на 5 училища извън общинските центрове, за да се уточнят 
настроенията им. Ще се обсъдят възможностите и желанието за провеждане на кампания, включваща беседи 
за оралното здраве и провеждане на профилактични прегледи на децата от специалисти. Към каузата ще се 
привлекат активни ученици, както такива с изявени лидерски позиции.
Ще се потърси съдействие от регионалната структура на БЧК в гр. Плевен, която работи с ученици доброволци. 
Ще се потърси съдействие от общинските администрации и ръководства, за да посочат населени места, в 
които родителите не присъстват в ежедневието на децата си. В кампанията ще се включи Националната 
пациентска организация с изработка на материали и статии по темата, които да бъдат публикувани и достъпни 
за обществото посредством социалните медии на организацията. Информационната кампания със 
съдействието на НПО, БЧК, местните администрации и училищни ръководства ще предшества 
профилактичните прегледи.
 Срещите със заинтересованите страни ще стартират през месец ноември 2022 година, а 
информационната кампания, беседите и профилактичните прегледи ще се проведат през месеците януари – 
март 2023 година.



Проблем 2
Доверие в здравната система

 По ред причини доверието между пациентите и здравните специалисти е нарушено. Това се 
наблюдава на всяко едно ниво в системата. Често в общуването им присъства напрежение, което се отразява 
на процеса на лечение и е предпоставка за провалянето му. В натовареното си ежедневие лекарите не 
обръщат достатъчно внимание на пациентите, въпреки, че в повечето случаи лечението е правилно. 
Пациентите са лесно уязвими, излашени и това се отразява на психиката им и предизвиква негативни и 
яростни реакции.
 Въпреки това винаги могат да се намерят добрите примери за взаимно уважение, които да се следват. 
За решение на този проблем може да се потърси съдействие от местните медии, които в серия от статии да 
разкажат за живота и проблемите на здравните работници, за случаите, които са решили, за пациентите, които 
са запомнили, а от друга страна за пациенти, доволни от грижите и вниманието при срещата си с лекаря и 
сестрата. Целта е да се потърсят добрите примери, които да се популяризират.
 Планът за справяне включва в разговори с пациенти и лекари да се потърсят добрите примери. Ще се 
проведат срещи с журналисти от местните медии, за да бъдат привлечени към каузата, да се запознаят с тези 
добри примери и да ги преразкажат в статии и репортажи. Ще се потърси също съдействие от 
администраторите на големите групи във фейсбук за споделяне на материалите. За целта ще да се потърси 
съдействие от местните областна и общински администрации, които на своите брифинги да запознаят 
журналистите с целите на кампанията и така да се постигне по-висока популяризация. Като друг основен 
източник на информация сред местните медии ще се ангажира пресклубът на БТА в гр. Плевен. 
 Срещите със заинтересованите страни ще стартират през месец ноември 2022 г, а интервютата ще се 
провеждат и публикуват поетапно до месец май 2023 година.

Проблем 3
Подобряване на средата в УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен

 Най-голямата и посещавана болница в областта е УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен. Заради 
естеството ѝ – университетска болница, в нея функционират отделения, които са единствени в региона. 
Поради епидемичните мерки бяха премахнати пейките пред отделенията, на които пациентите и посетителите 
могат да изчакат за преглед или резултат. Въпреки че към момента няма основателна причина да не бъдат 
върнати, в много от отделенията те стоят прибрани и на пациентите се налага да чакат прави, понякога с 
часове. Това предизвиква дискомфорт и негативно отношение към лечебния процес. 
 С цел подобряване на болничната среда и отношението към здравната система, ще се проведат 
разговори с ръководството на болницата и ръководителите на съответните звена за връщане на пейките и 
създаване на добри условия за престоя на амбулаторните и хоспитализирани пациенти.  Процесът на 
подобряване на болничната среда ще продължи до май 2023 година и ще е съобразен със състоянието на 
наличния инвентар и финансовите възвожности на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен за подмяната им с 
нови, където има нужда.



Проблем 4
Липса на информация за разположението на базите
и отделенията в УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен

  УМБАЛ „Г. Странски“ е разположена в множество отделни сгради, разположени на 6 различни 
физически адреса, разпръснати в целият град Плевен. Болницата е посещавана от пациенти от цялата област 
Плевен, както и от съседни области – Враца, Велико Търново и Ловеч. Пациентите не са запознати със 
структурата на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен, а липсата на информационни табла за разположение на 
структурите ги обърква, затруднява и отнема от времето ми за преглед и лечение. За да се улеснят пациентите 
в намирането на нужното им медицинско звено, е нужно да се изготвят информационни табели на 
разположението на отделните бази, звена, отделения и пътят за достигане до тях. 
    С цел подобряване на информационната среда ще се проведат срещи с ръководството на УМБАЛ 
„Георги Странски“ – Плевен, за да се обсъди проблемът и намери решение. Ще се проучат финансовите рамки 
за изготвяне на указателни табла, схемите за разположение по оптимален начин така, че да са лесно видими и 
разбираеми. Разговорите ще се проведат с ръководството на болницата до декември 2022. Изпълнението е 
обвързано с решение от страна на ръководството и финансовите разчети не УМБАЛ „Георги Странски“ ЕАД – 
Плевен.


