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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 със редотоци 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 Сливен е изработена от регионалния координатор по 
проекта д-р Пламена Стефанова. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на 
достъпа и качеството на здравеопазването в област Сливен, 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 пациентски организации, 
представители на местната власт, хора с увреждания, жители на малки населени места като Твърдица, Котел, 
Нова Загора и селата. Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на 
Национална пациентска организация



 По официални данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2021 г. населението на 
област Сливен е 180 058. Сравнено с Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 
2011 г. (197 473 души), то намалява със 17 415 души, а сравнено с Преброяването през 2001 г. (218 474 души), 
намалява с 38 416 души. В периода 2019 – 2021 г., както на областно ниво, така и във всички общини от 
областта, населението бележи спад. В разпределението на населението на общинско ниво съществува ясно 
изразен дисбаланс между община Сливен и останалите общини. Населението на община Сливен е 115 241 
(към 31.12.2021 г.). Сред другите общини от областта с относително по-голям брой население е Нова Загора 
(34 041 души), а общините Котел (17 654 души) и Твърдица (13 122 души) са с най-малък брой.
 Прогнозните стойности на Националния статистически институт за област Сливен са до 2080 година 
населението да достигне 165 671 човека, като от тях 83 038 ще бъдат мъже, а 82 633 жени. Краткосрочната 
прогноза до 2030 година също не е добра. Очаква се населението на област Сливен да достигне 178 847 
човека, от тях 87 190 мъже и 91 657 жени, което означава, че за десет години ще намалее с близо 7 500 човека. 
Наблюдава се отрицателен естествен прираст от -9% за областта през 2021 г. по данни на НСИ. Възрастовата 
структура на населението в областта е предимно от регресивен тип, тъй като относителният дял на хората в 
над трудоспособна възраст (41 331 души) е по голям от този в под трудоспособна възраст (35 817 души) по 
данни на НСИ към 31.12.2021 г. Въпреки това трябва да се изтъкне фактът, че област Сливен е с най-висок 
процент младо население в страната. В края на 2020 година децата до 15 години в областта са били 33 823, или 
18,5% от общия брой на населението, при 14,4% за страната. Населението на област Сливен се характеризира 
с многообразния си етнически състав: българи, роми, турци и др., като делът на малцинствата значително 
превишава този за страната: 22,6% срещу 14,4%1. От отговорилите на въпроса за самоопределяне общо 173 
206 души, 132 697 души (76,6%) се самоопределят като българи, 20 478 (11,8%) - като роми, 16 784 (9,7%) – като 
турци, 1 954 (1,1%) – като други. Затова като цяло област Сливен може да се смята за типичен район на 
концентрация на етнически малцинства. По отношение на териториалното разпределение по общини ромите 
са силно концентрирани в община Котел, където по официални данни ромското население има най-голям 
относителен дял в цялата страна (26,7% ). В община Твърдица населението от ромски произход е над 16%. По 
неофициални данни и наблюдение на различни индикатори към отделни публични институции ромското 
население в общината достига до 30% от населението. В община Сливен то е над 11%, а в община Нова Загора 
- над 4%.

2. Обща информация за града и областта
- икономическо и демографско състояние



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Пряко отношение към системата на здравеопазване и потребности от здравни грижи имат и 
демографските характеристики на населението в област Сливен. Въпреки, че на областно и национално ниво 
няма точни статистически данни, на базата на извършени изследвания може да се отбележи следното: 

• значително по-висока раждаемост  
• много висока ранна раждаемост – възраст на родилките от 12 до 18 години 
• висока честота на абортите и многораждалите жени 
• едновременно с това високо ниво на детска смъртност, обусловено основно от социални причини. 

 Наблюдава се по-силно влияние на първичните рискови фактори (масово и дълбоко обедняване, 
висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна 
среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с 
хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Област 
Сливен не прави изключение от тази картина. Според наблюденията на личните лекари специфично при 
жителите на областта (особено за маргинализираните групи) е много ранната инвалидизация или 
хронифициране на заболяванията. Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и кварталите 
им, представителите на ромската общности по-често боледуват от хепатит, стомашно-чревни заболявания, 
различни болести, причинявани от паразити. Пренаселеността на кварталите и жилищата силно затруднява 
изолацията на вирусоносителите и заболяванията често приемат епидемичен характер. През 2020 г. в област 
Сливен са регистрирани 5566 случая на остри заразни заболявания с обща заразна заболеваемост 3023,04 
промила, срещу 1106 случая и заразна заболеваемост 593,05 промила през 2019 г. Многократното 
повишаване нивото на заразната заболеваемост в областта е свързано с пандемията от COVID-19 инфекция. 
През 2020 г. в област Сливен са регистрирани 5142 заболели от COVID-19 инфекцията. Общият обхват със 
задължителни имунизации по имунизационния календар на Р. България през 2020 г. е 88,12 %, а с 
реимунизации 57,37 %. За същия период на 2019 г. общият обхват с имунизации е 89,74%, а с реимунизации - 
70,29%. Спадът в обхвата с имунизации и реимунизации се дължи на извънредната епидемична обстановка в 
страната по отношение на COVID-19 инфекцията.
  В Сливенска област се регистрира висока раждаемост като относителен дял, но и висока детска 
смъртност, и голям процент изоставени деца. Родените деца в Област Сливен през 2020 г. са 2 171, от които 
живородените са 2 144 деца. Коефициентът на раждаемост в областта през 2020 г. е 11,74% при 12,44% през 
2019 г., което запазва тенденцията от предходните години областта да е с по-високи показатели за 
раждаемост от средните за страната (за 2020 г. коефициент на раждаемост за страната е 8,5%). Принципно 
високата раждаемост в област Сливен се дължи основно на специфичната етническа структура на региона с 
голям относителен дял на ромското население, за което е характерно раждането на по-голям брой деца. Все 
по-чести са случаите „деца раждат деца”, при които деца на 13-14 г. раждат първите си деца, а на възраст 
18-19 г. вече са родили по две и повече деца. По възраст показателите за 2020 г. сочат, че най-голям е бил 
броят на живородените деца от майки под 20 години – 647 деца или 30,18% от всички живо родени в областта 
(10,10% за страната), следвани от жените във възрастовата група 20-24 години – 518, или 24,16% от всички 
живородени, при 16,90% живородени от майки в тази възраст в страната и жени във възрастовата група 25-29 
години – 473, или 20,06% от живо родените в областта при 27,90% за страната. 
  В област Сливен нивото на детската смъртност е един от най-информативните показатели за 
икономическото, социално и здравно благополучие на дадено население, а измененията в интензитета на 
детската смъртност настъпват сравнително бързо в съответствие с промените на социално-икономическите 
условия на живот, жизнения стандарт, повишаването на образователното и културно равнище на населението 
и пр. След достигане на рекордно високият коефициент от 17,5 на 1 000 живородени през 1997 г. в Р. България 
в последните години смъртността сред децата до 1-годишна възраст намалява. През 2020 г. коефициентът 
отново отчита спад и починалите деца до 1 година са 5,1 на 1 000 живо родени. При проследяване процеса на 
развитие на този показател в област Сливен следва да се отбележи, че в областта е налице много висока 
смъртност при децата от 0 до 1 година, което ни отрежда в първите места в страната по детска смъртност. През 
2020 г. в област Сливен са починали 25 деца във възрастта до 1 година, от които 8 са от градовете на областта 
и 17 от селата. Коефициентът на детската смъртност в областта е 11,66 на 1 000 живородени. В градовете 
неговата стойност е 6,35, а в селата – 19,23 на 1 000 живородени деца. Така формираният коефициент 
(11,66‰) на детска смъртност поставя областта на първо място в страната. По отношение на детската 
смъртност най-висок е показателят за перинаталния период. За 2020 г. стойността му е 15,2 на 1 000 родени 
деца и е най-високият показател за област Сливен за последните 6 години. Неонаталната смъртност като 
съотношение на децата починали в периода от раждането до 27-мия ден и броя на живородените деца в 

областта за 2020 г. е 4,2 на 1 000 живо родени деца. В постнеонаталния период са починали 16 деца и 
регистрираната смъртност за този период за 2020 г. е 7,5 на 1 000 от всички живородени деца в областта без 
починалите до 28-я ден след раждането.
  Статистическите данни показват, че през последните години не се наблюдават съществени изменения 
в честотата и структурата на регистрираните заболявания на населението в област Сливен. В структурно 
отношение при болестността се запазва разпределението на заболяванията между класовете болести и отново 
водещи са болестите на органите на кръвообръщението – 28,34%. Следващи по тежест отново са болестите на 
дихателната система с дял от 18,35%. На трето място са болестите на пикочо-половата система с относителен 
дял от 7,03%. През 2020 година при децата от 0 до 17 години са регистрирани 98 505 заболявания, при 
регистрирани 131 267 заболявания през 2019 година. Формираната болестност сред населението в тази 
възрастова група през отчетната година е 2 485,39 заболявания на 1 000 деца, при 3 235,65 заболявания на 1 
000 деца през 2019 година. При болестността сред децата от 0 до 17 години повече от половината от 
регистрираните заболявания /53,30% / са в клас „Болести на дихателната система” – 52 500 заболявания, което 
формира болестност сред децата в областта от 1 298,25 заболявания на 1 000 деца. Следващи по тежест в 
структурата на болестността при децата са инфекциозните заболявания с дял от 15,47%. Регистрирани са 15 
239 заболявания, което е 376,84 заболявания на 1 000 деца. С дял от 7,09% на трето място са болестите от класа 
„Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде“ с регистрирани 6 981 заболявания или това са 172,63 заболявания на 1 000 деца. 
Показателите за смъртността и болестността на населението в област Сливен кореспондират с наличието на 
редица рискови фактори на средата, влияещи върху здравето на населението. Социално-икономическите 
условия в област Сливен оказват своето въздействие върху здравето пряко или като засилват действието на 
другите фактори. Настъпилите след 1990 г. икономически промени в страната се отразиха негативно на 
състоянието на местната икономика. Много промишлени предприятия спряха да функционират, настъпи срив 
в селското стопанство. Социалният статус на гражданите значително се понижи. Този процес засегна най-много 
жителите на отдалечените селските райони (предимно в общините Котел и Твърдица), представителите на 
етнически общности, като роми и турци, хората с ниска квалификация и образование, пенсионерите. Сериозен 
социален и здравен проблем за областта е големият процент малцинствено население, предимно ромско. 
Значително по-висока е честотата на заболеваемостта и болестността сред това население, както и много 
по-високи стойности на общата и детската смъртност. Редица фактори, имащи негативно отношение към 
здравето, са свързани с начина на живот – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, злоупотреба с наркотични 
вещества, нерационално хранене и ниска двигателна активност. 
 В област Сливен  се изпълнява програма на  Министерство на здравеопазването -Мобилни кабинети за 
извършване на прегледи на лица в неравностойно положение,  чрез която се дава възможност да се обхванат 
лица с прекъснати или без здравно осигурителни права. По тази програма са извършени 1266 профилактични 
и 891 акушеро-гинекологични прегледа. Обхванати с имунизации са 238 деца и 860 лица със скрининг за 
туберкулоза. Относно семейното планиране и сексуалното здраве в област Сливен действа и програма на 
Община Сливен, която осигурява гинекологичен преглед, лабораторни изследвания и метод за контрацепция 
на 20 жени в уязвимо положение на месец. Тя се изпълнява в партньорство с НПО сектора (сдружение „Лекари 
на света“, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), здравните медиатори, 
акушер-гинеколог и общински структури.
Здравната мрежа в област Сливен е изградена от различни по вид лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ. Но трябва да се подчертае, че разпределението на болниците и медицинските 
центрове в областта е неравномерно.Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред 
населението, като тези хора най-често разчитат на услугите на Спешна помощ, на алтруизма на лекарите и на 
консултациите на фармацевтите. 

Лечебни заведения за болнична помощ 
Сливен:
1. МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД – Сливен
2. МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – Сливен
3. САГБАЛ „Ева” ЕООД – Сливен 
4. СХБАЛ „Амброаз Паре” ООД – Сливен 
5. МБАЛ – Сливен към ВМА – София 
Нова Загора: 
МБАЛ „Света Петка Българска“  
Котел: 
Специализирана болница за рехабилитация – Котел 
Твърдица – няма

 Към 31.12.2020 г. в РЗИ-Сливен са регистрирани 86 лечебни заведения за първична извънболнична 
медицинска помощ, от които 77 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 9 групови 
практики за първична медицинска помощ. Броят на общопрактикуващите лекари, работещи в тях, е 119, от 
които 108 на основен трудов договор. Анализирайки състоянието на първичната извънболнична медицинска 
помощ, следва да се отбележи, че въпреки сравнително високия брой общопрактикуващи лекари в областта 
и високия процент на пациенти, избрали личен лекар, общ проблем е достъпът на пациентите до медицинска 
помощ и особено неговата своевременност при големите практики. В селските райони обикновено един ОПЛ 
обслужва по график пациенти от няколко села, поради което много често обслужването на тези пациенти 
реално се осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на 
диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои селски райони (предимно в общините Котел 
и Твърдица), където поради липса на общопрактикуващи лекари в населените места, пациентите са избрали 
личен лекар от отдалечена лекарска практика или от града. Всичко това създава проблеми с обслужването, 
лишава пациентите от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично 
лечение. Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което се увеличава броят на 
болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения, късна хоспитализация, водеща до 
скъпоструващо лечение и удължен болничен престой. През последните години е тревожна трайната 
тенденция към намаляване на броя на общопрактикуващите лекари в областта. За периода 2001-2020 г. броят 
на работещите в системата ОПЛ е намалял от 157 на 108, т.е. с 32%. В извънболничната медицинска помощ не 
се наблюдава намаление на броя на амбулаториите за първична медицинска помощ – индивидуални групови 
практики. Продължават да преобладават индивидуални практики за първична медицинска помощ като форма 
на организация на работа на общопрактикуващите лекари. Извънболничната помощ не развива своя 
капацитет за осигуряване на непрекъснат достъп на пациентите до първична помощ, особено в 
труднодостъпните и отдалечени места. От всички регистрирани амбулатории за първична извънболнична 
медицинска помощ, 76 са с основен адрес в градовете от областта и само 10 в селата. В лекарските практики 
за първична медицинска помощ в селата липсват трайно пребиваващи там общопрактикуващи лекари, което 
затруднява оказването на медицинска помощ на населението. Общата осигуреност на населението в област 
Сливен с ОПЛ през 2020 г. е 5,92 на 10 000 души, през 2019 г. – 6,03 на 10 000 души, през 2018 г. – 5,95, през 
2017 г. – 5,84, през 2016 г. – 5,90 на 10000 души. Най-ниска осигуреност на населението с ОПЛ има в община 
Котел. 
 Системата за спешна медицинска помощ в област Сливен се състои от две структурни звена: ЦСМП - 
Сливен с разкрити 4 филиала във всяка община от областта; Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински” АД - гр. Сливен. 



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Пряко отношение към системата на здравеопазване и потребности от здравни грижи имат и 
демографските характеристики на населението в област Сливен. Въпреки, че на областно и национално ниво 
няма точни статистически данни, на базата на извършени изследвания може да се отбележи следното: 

• значително по-висока раждаемост  
• много висока ранна раждаемост – възраст на родилките от 12 до 18 години 
• висока честота на абортите и многораждалите жени 
• едновременно с това високо ниво на детска смъртност, обусловено основно от социални причини. 

 Наблюдава се по-силно влияние на първичните рискови фактори (масово и дълбоко обедняване, 
висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна 
среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с 
хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Област 
Сливен не прави изключение от тази картина. Според наблюденията на личните лекари специфично при 
жителите на областта (особено за маргинализираните групи) е много ранната инвалидизация или 
хронифициране на заболяванията. Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и кварталите 
им, представителите на ромската общности по-често боледуват от хепатит, стомашно-чревни заболявания, 
различни болести, причинявани от паразити. Пренаселеността на кварталите и жилищата силно затруднява 
изолацията на вирусоносителите и заболяванията често приемат епидемичен характер. През 2020 г. в област 
Сливен са регистрирани 5566 случая на остри заразни заболявания с обща заразна заболеваемост 3023,04 
промила, срещу 1106 случая и заразна заболеваемост 593,05 промила през 2019 г. Многократното 
повишаване нивото на заразната заболеваемост в областта е свързано с пандемията от COVID-19 инфекция. 
През 2020 г. в област Сливен са регистрирани 5142 заболели от COVID-19 инфекцията. Общият обхват със 
задължителни имунизации по имунизационния календар на Р. България през 2020 г. е 88,12 %, а с 
реимунизации 57,37 %. За същия период на 2019 г. общият обхват с имунизации е 89,74%, а с реимунизации - 
70,29%. Спадът в обхвата с имунизации и реимунизации се дължи на извънредната епидемична обстановка в 
страната по отношение на COVID-19 инфекцията.
  В Сливенска област се регистрира висока раждаемост като относителен дял, но и висока детска 
смъртност, и голям процент изоставени деца. Родените деца в Област Сливен през 2020 г. са 2 171, от които 
живородените са 2 144 деца. Коефициентът на раждаемост в областта през 2020 г. е 11,74% при 12,44% през 
2019 г., което запазва тенденцията от предходните години областта да е с по-високи показатели за 
раждаемост от средните за страната (за 2020 г. коефициент на раждаемост за страната е 8,5%). Принципно 
високата раждаемост в област Сливен се дължи основно на специфичната етническа структура на региона с 
голям относителен дял на ромското население, за което е характерно раждането на по-голям брой деца. Все 
по-чести са случаите „деца раждат деца”, при които деца на 13-14 г. раждат първите си деца, а на възраст 
18-19 г. вече са родили по две и повече деца. По възраст показателите за 2020 г. сочат, че най-голям е бил 
броят на живородените деца от майки под 20 години – 647 деца или 30,18% от всички живо родени в областта 
(10,10% за страната), следвани от жените във възрастовата група 20-24 години – 518, или 24,16% от всички 
живородени, при 16,90% живородени от майки в тази възраст в страната и жени във възрастовата група 25-29 
години – 473, или 20,06% от живо родените в областта при 27,90% за страната. 
  В област Сливен нивото на детската смъртност е един от най-информативните показатели за 
икономическото, социално и здравно благополучие на дадено население, а измененията в интензитета на 
детската смъртност настъпват сравнително бързо в съответствие с промените на социално-икономическите 
условия на живот, жизнения стандарт, повишаването на образователното и културно равнище на населението 
и пр. След достигане на рекордно високият коефициент от 17,5 на 1 000 живородени през 1997 г. в Р. България 
в последните години смъртността сред децата до 1-годишна възраст намалява. През 2020 г. коефициентът 
отново отчита спад и починалите деца до 1 година са 5,1 на 1 000 живо родени. При проследяване процеса на 
развитие на този показател в област Сливен следва да се отбележи, че в областта е налице много висока 
смъртност при децата от 0 до 1 година, което ни отрежда в първите места в страната по детска смъртност. През 
2020 г. в област Сливен са починали 25 деца във възрастта до 1 година, от които 8 са от градовете на областта 
и 17 от селата. Коефициентът на детската смъртност в областта е 11,66 на 1 000 живородени. В градовете 
неговата стойност е 6,35, а в селата – 19,23 на 1 000 живородени деца. Така формираният коефициент 
(11,66‰) на детска смъртност поставя областта на първо място в страната. По отношение на детската 
смъртност най-висок е показателят за перинаталния период. За 2020 г. стойността му е 15,2 на 1 000 родени 
деца и е най-високият показател за област Сливен за последните 6 години. Неонаталната смъртност като 
съотношение на децата починали в периода от раждането до 27-мия ден и броя на живородените деца в 

областта за 2020 г. е 4,2 на 1 000 живо родени деца. В постнеонаталния период са починали 16 деца и 
регистрираната смъртност за този период за 2020 г. е 7,5 на 1 000 от всички живородени деца в областта без 
починалите до 28-я ден след раждането.
  Статистическите данни показват, че през последните години не се наблюдават съществени изменения 
в честотата и структурата на регистрираните заболявания на населението в област Сливен. В структурно 
отношение при болестността се запазва разпределението на заболяванията между класовете болести и отново 
водещи са болестите на органите на кръвообръщението – 28,34%. Следващи по тежест отново са болестите на 
дихателната система с дял от 18,35%. На трето място са болестите на пикочо-половата система с относителен 
дял от 7,03%. През 2020 година при децата от 0 до 17 години са регистрирани 98 505 заболявания, при 
регистрирани 131 267 заболявания през 2019 година. Формираната болестност сред населението в тази 
възрастова група през отчетната година е 2 485,39 заболявания на 1 000 деца, при 3 235,65 заболявания на 1 
000 деца през 2019 година. При болестността сред децата от 0 до 17 години повече от половината от 
регистрираните заболявания /53,30% / са в клас „Болести на дихателната система” – 52 500 заболявания, което 
формира болестност сред децата в областта от 1 298,25 заболявания на 1 000 деца. Следващи по тежест в 
структурата на болестността при децата са инфекциозните заболявания с дял от 15,47%. Регистрирани са 15 
239 заболявания, което е 376,84 заболявания на 1 000 деца. С дял от 7,09% на трето място са болестите от класа 
„Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде“ с регистрирани 6 981 заболявания или това са 172,63 заболявания на 1 000 деца. 
Показателите за смъртността и болестността на населението в област Сливен кореспондират с наличието на 
редица рискови фактори на средата, влияещи върху здравето на населението. Социално-икономическите 
условия в област Сливен оказват своето въздействие върху здравето пряко или като засилват действието на 
другите фактори. Настъпилите след 1990 г. икономически промени в страната се отразиха негативно на 
състоянието на местната икономика. Много промишлени предприятия спряха да функционират, настъпи срив 
в селското стопанство. Социалният статус на гражданите значително се понижи. Този процес засегна най-много 
жителите на отдалечените селските райони (предимно в общините Котел и Твърдица), представителите на 
етнически общности, като роми и турци, хората с ниска квалификация и образование, пенсионерите. Сериозен 
социален и здравен проблем за областта е големият процент малцинствено население, предимно ромско. 
Значително по-висока е честотата на заболеваемостта и болестността сред това население, както и много 
по-високи стойности на общата и детската смъртност. Редица фактори, имащи негативно отношение към 
здравето, са свързани с начина на живот – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, злоупотреба с наркотични 
вещества, нерационално хранене и ниска двигателна активност. 
 В област Сливен  се изпълнява програма на  Министерство на здравеопазването -Мобилни кабинети за 
извършване на прегледи на лица в неравностойно положение,  чрез която се дава възможност да се обхванат 
лица с прекъснати или без здравно осигурителни права. По тази програма са извършени 1266 профилактични 
и 891 акушеро-гинекологични прегледа. Обхванати с имунизации са 238 деца и 860 лица със скрининг за 
туберкулоза. Относно семейното планиране и сексуалното здраве в област Сливен действа и програма на 
Община Сливен, която осигурява гинекологичен преглед, лабораторни изследвания и метод за контрацепция 
на 20 жени в уязвимо положение на месец. Тя се изпълнява в партньорство с НПО сектора (сдружение „Лекари 
на света“, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), здравните медиатори, 
акушер-гинеколог и общински структури.
Здравната мрежа в област Сливен е изградена от различни по вид лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ. Но трябва да се подчертае, че разпределението на болниците и медицинските 
центрове в областта е неравномерно.Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред 
населението, като тези хора най-често разчитат на услугите на Спешна помощ, на алтруизма на лекарите и на 
консултациите на фармацевтите. 

Лечебни заведения за болнична помощ 
Сливен:
1. МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД – Сливен
2. МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – Сливен
3. САГБАЛ „Ева” ЕООД – Сливен 
4. СХБАЛ „Амброаз Паре” ООД – Сливен 
5. МБАЛ – Сливен към ВМА – София 
Нова Загора: 
МБАЛ „Света Петка Българска“  
Котел: 
Специализирана болница за рехабилитация – Котел 
Твърдица – няма

 Към 31.12.2020 г. в РЗИ-Сливен са регистрирани 86 лечебни заведения за първична извънболнична 
медицинска помощ, от които 77 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 9 групови 
практики за първична медицинска помощ. Броят на общопрактикуващите лекари, работещи в тях, е 119, от 
които 108 на основен трудов договор. Анализирайки състоянието на първичната извънболнична медицинска 
помощ, следва да се отбележи, че въпреки сравнително високия брой общопрактикуващи лекари в областта 
и високия процент на пациенти, избрали личен лекар, общ проблем е достъпът на пациентите до медицинска 
помощ и особено неговата своевременност при големите практики. В селските райони обикновено един ОПЛ 
обслужва по график пациенти от няколко села, поради което много често обслужването на тези пациенти 
реално се осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на 
диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои селски райони (предимно в общините Котел 
и Твърдица), където поради липса на общопрактикуващи лекари в населените места, пациентите са избрали 
личен лекар от отдалечена лекарска практика или от града. Всичко това създава проблеми с обслужването, 
лишава пациентите от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично 
лечение. Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което се увеличава броят на 
болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения, късна хоспитализация, водеща до 
скъпоструващо лечение и удължен болничен престой. През последните години е тревожна трайната 
тенденция към намаляване на броя на общопрактикуващите лекари в областта. За периода 2001-2020 г. броят 
на работещите в системата ОПЛ е намалял от 157 на 108, т.е. с 32%. В извънболничната медицинска помощ не 
се наблюдава намаление на броя на амбулаториите за първична медицинска помощ – индивидуални групови 
практики. Продължават да преобладават индивидуални практики за първична медицинска помощ като форма 
на организация на работа на общопрактикуващите лекари. Извънболничната помощ не развива своя 
капацитет за осигуряване на непрекъснат достъп на пациентите до първична помощ, особено в 
труднодостъпните и отдалечени места. От всички регистрирани амбулатории за първична извънболнична 
медицинска помощ, 76 са с основен адрес в градовете от областта и само 10 в селата. В лекарските практики 
за първична медицинска помощ в селата липсват трайно пребиваващи там общопрактикуващи лекари, което 
затруднява оказването на медицинска помощ на населението. Общата осигуреност на населението в област 
Сливен с ОПЛ през 2020 г. е 5,92 на 10 000 души, през 2019 г. – 6,03 на 10 000 души, през 2018 г. – 5,95, през 
2017 г. – 5,84, през 2016 г. – 5,90 на 10000 души. Най-ниска осигуреност на населението с ОПЛ има в община 
Котел. 
 Системата за спешна медицинска помощ в област Сливен се състои от две структурни звена: ЦСМП - 
Сливен с разкрити 4 филиала във всяка община от областта; Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински” АД - гр. Сливен. 



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Пряко отношение към системата на здравеопазване и потребности от здравни грижи имат и 
демографските характеристики на населението в област Сливен. Въпреки, че на областно и национално ниво 
няма точни статистически данни, на базата на извършени изследвания може да се отбележи следното: 

• значително по-висока раждаемост  
• много висока ранна раждаемост – възраст на родилките от 12 до 18 години 
• висока честота на абортите и многораждалите жени 
• едновременно с това високо ниво на детска смъртност, обусловено основно от социални причини. 

 Наблюдава се по-силно влияние на първичните рискови фактори (масово и дълбоко обедняване, 
висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна 
среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с 
хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Област 
Сливен не прави изключение от тази картина. Според наблюденията на личните лекари специфично при 
жителите на областта (особено за маргинализираните групи) е много ранната инвалидизация или 
хронифициране на заболяванията. Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и кварталите 
им, представителите на ромската общности по-често боледуват от хепатит, стомашно-чревни заболявания, 
различни болести, причинявани от паразити. Пренаселеността на кварталите и жилищата силно затруднява 
изолацията на вирусоносителите и заболяванията често приемат епидемичен характер. През 2020 г. в област 
Сливен са регистрирани 5566 случая на остри заразни заболявания с обща заразна заболеваемост 3023,04 
промила, срещу 1106 случая и заразна заболеваемост 593,05 промила през 2019 г. Многократното 
повишаване нивото на заразната заболеваемост в областта е свързано с пандемията от COVID-19 инфекция. 
През 2020 г. в област Сливен са регистрирани 5142 заболели от COVID-19 инфекцията. Общият обхват със 
задължителни имунизации по имунизационния календар на Р. България през 2020 г. е 88,12 %, а с 
реимунизации 57,37 %. За същия период на 2019 г. общият обхват с имунизации е 89,74%, а с реимунизации - 
70,29%. Спадът в обхвата с имунизации и реимунизации се дължи на извънредната епидемична обстановка в 
страната по отношение на COVID-19 инфекцията.
  В Сливенска област се регистрира висока раждаемост като относителен дял, но и висока детска 
смъртност, и голям процент изоставени деца. Родените деца в Област Сливен през 2020 г. са 2 171, от които 
живородените са 2 144 деца. Коефициентът на раждаемост в областта през 2020 г. е 11,74% при 12,44% през 
2019 г., което запазва тенденцията от предходните години областта да е с по-високи показатели за 
раждаемост от средните за страната (за 2020 г. коефициент на раждаемост за страната е 8,5%). Принципно 
високата раждаемост в област Сливен се дължи основно на специфичната етническа структура на региона с 
голям относителен дял на ромското население, за което е характерно раждането на по-голям брой деца. Все 
по-чести са случаите „деца раждат деца”, при които деца на 13-14 г. раждат първите си деца, а на възраст 
18-19 г. вече са родили по две и повече деца. По възраст показателите за 2020 г. сочат, че най-голям е бил 
броят на живородените деца от майки под 20 години – 647 деца или 30,18% от всички живо родени в областта 
(10,10% за страната), следвани от жените във възрастовата група 20-24 години – 518, или 24,16% от всички 
живородени, при 16,90% живородени от майки в тази възраст в страната и жени във възрастовата група 25-29 
години – 473, или 20,06% от живо родените в областта при 27,90% за страната. 
  В област Сливен нивото на детската смъртност е един от най-информативните показатели за 
икономическото, социално и здравно благополучие на дадено население, а измененията в интензитета на 
детската смъртност настъпват сравнително бързо в съответствие с промените на социално-икономическите 
условия на живот, жизнения стандарт, повишаването на образователното и културно равнище на населението 
и пр. След достигане на рекордно високият коефициент от 17,5 на 1 000 живородени през 1997 г. в Р. България 
в последните години смъртността сред децата до 1-годишна възраст намалява. През 2020 г. коефициентът 
отново отчита спад и починалите деца до 1 година са 5,1 на 1 000 живо родени. При проследяване процеса на 
развитие на този показател в област Сливен следва да се отбележи, че в областта е налице много висока 
смъртност при децата от 0 до 1 година, което ни отрежда в първите места в страната по детска смъртност. През 
2020 г. в област Сливен са починали 25 деца във възрастта до 1 година, от които 8 са от градовете на областта 
и 17 от селата. Коефициентът на детската смъртност в областта е 11,66 на 1 000 живородени. В градовете 
неговата стойност е 6,35, а в селата – 19,23 на 1 000 живородени деца. Така формираният коефициент 
(11,66‰) на детска смъртност поставя областта на първо място в страната. По отношение на детската 
смъртност най-висок е показателят за перинаталния период. За 2020 г. стойността му е 15,2 на 1 000 родени 
деца и е най-високият показател за област Сливен за последните 6 години. Неонаталната смъртност като 
съотношение на децата починали в периода от раждането до 27-мия ден и броя на живородените деца в 

областта за 2020 г. е 4,2 на 1 000 живо родени деца. В постнеонаталния период са починали 16 деца и 
регистрираната смъртност за този период за 2020 г. е 7,5 на 1 000 от всички живородени деца в областта без 
починалите до 28-я ден след раждането.
  Статистическите данни показват, че през последните години не се наблюдават съществени изменения 
в честотата и структурата на регистрираните заболявания на населението в област Сливен. В структурно 
отношение при болестността се запазва разпределението на заболяванията между класовете болести и отново 
водещи са болестите на органите на кръвообръщението – 28,34%. Следващи по тежест отново са болестите на 
дихателната система с дял от 18,35%. На трето място са болестите на пикочо-половата система с относителен 
дял от 7,03%. През 2020 година при децата от 0 до 17 години са регистрирани 98 505 заболявания, при 
регистрирани 131 267 заболявания през 2019 година. Формираната болестност сред населението в тази 
възрастова група през отчетната година е 2 485,39 заболявания на 1 000 деца, при 3 235,65 заболявания на 1 
000 деца през 2019 година. При болестността сред децата от 0 до 17 години повече от половината от 
регистрираните заболявания /53,30% / са в клас „Болести на дихателната система” – 52 500 заболявания, което 
формира болестност сред децата в областта от 1 298,25 заболявания на 1 000 деца. Следващи по тежест в 
структурата на болестността при децата са инфекциозните заболявания с дял от 15,47%. Регистрирани са 15 
239 заболявания, което е 376,84 заболявания на 1 000 деца. С дял от 7,09% на трето място са болестите от класа 
„Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде“ с регистрирани 6 981 заболявания или това са 172,63 заболявания на 1 000 деца. 
Показателите за смъртността и болестността на населението в област Сливен кореспондират с наличието на 
редица рискови фактори на средата, влияещи върху здравето на населението. Социално-икономическите 
условия в област Сливен оказват своето въздействие върху здравето пряко или като засилват действието на 
другите фактори. Настъпилите след 1990 г. икономически промени в страната се отразиха негативно на 
състоянието на местната икономика. Много промишлени предприятия спряха да функционират, настъпи срив 
в селското стопанство. Социалният статус на гражданите значително се понижи. Този процес засегна най-много 
жителите на отдалечените селските райони (предимно в общините Котел и Твърдица), представителите на 
етнически общности, като роми и турци, хората с ниска квалификация и образование, пенсионерите. Сериозен 
социален и здравен проблем за областта е големият процент малцинствено население, предимно ромско. 
Значително по-висока е честотата на заболеваемостта и болестността сред това население, както и много 
по-високи стойности на общата и детската смъртност. Редица фактори, имащи негативно отношение към 
здравето, са свързани с начина на живот – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, злоупотреба с наркотични 
вещества, нерационално хранене и ниска двигателна активност. 
 В област Сливен  се изпълнява програма на  Министерство на здравеопазването -Мобилни кабинети за 
извършване на прегледи на лица в неравностойно положение,  чрез която се дава възможност да се обхванат 
лица с прекъснати или без здравно осигурителни права. По тази програма са извършени 1266 профилактични 
и 891 акушеро-гинекологични прегледа. Обхванати с имунизации са 238 деца и 860 лица със скрининг за 
туберкулоза. Относно семейното планиране и сексуалното здраве в област Сливен действа и програма на 
Община Сливен, която осигурява гинекологичен преглед, лабораторни изследвания и метод за контрацепция 
на 20 жени в уязвимо положение на месец. Тя се изпълнява в партньорство с НПО сектора (сдружение „Лекари 
на света“, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), здравните медиатори, 
акушер-гинеколог и общински структури.
Здравната мрежа в област Сливен е изградена от различни по вид лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ. Но трябва да се подчертае, че разпределението на болниците и медицинските 
центрове в областта е неравномерно.Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред 
населението, като тези хора най-често разчитат на услугите на Спешна помощ, на алтруизма на лекарите и на 
консултациите на фармацевтите. 

Лечебни заведения за болнична помощ 
Сливен:
1. МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД – Сливен
2. МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – Сливен
3. САГБАЛ „Ева” ЕООД – Сливен 
4. СХБАЛ „Амброаз Паре” ООД – Сливен 
5. МБАЛ – Сливен към ВМА – София 
Нова Загора: 
МБАЛ „Света Петка Българска“  
Котел: 
Специализирана болница за рехабилитация – Котел 
Твърдица – няма

Изводи 
 От направения преглед на актуални данни за състоянието на здравеопазването в 
област Сливен и от проведени интервюта с пациентски организации, представители на 
местната власт, хора с увреждания и с жители на малки населени места, могат да се изведат 
следните основни проблеми:

- Липса на достъп до здравни услуги на здравно осигурени лица
- Липса на аптеки в близост до малките населени места
- Липса на достъп до здравни услуги на здравно неосигурени лица
- Липса на програми за семейно планиране
- Липса на профилактични програми.

Препоръки:

1. Осигуряване на дейности по профилактика и превенция сред населението с приоритет за 
деца, бременни, майки на деца до една година, лица с физически и психически разстройства 
и общности със здравни неблагополучия. 
2. Осигуряване на достъпни, своевременни и качествени здравни услуги за населението.
3. Осигуряване на възможности за взаимодействие и комуникации между отделните нива на 
оказване на медицинска помощ и териториалното им разпределение, с цел по-висока 
ефективност при използване на ресурсите.
4. Осигуряване на обществена подкрепа на дейностите в здравеопазването.

 Към 31.12.2020 г. в РЗИ-Сливен са регистрирани 86 лечебни заведения за първична извънболнична 
медицинска помощ, от които 77 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 9 групови 
практики за първична медицинска помощ. Броят на общопрактикуващите лекари, работещи в тях, е 119, от 
които 108 на основен трудов договор. Анализирайки състоянието на първичната извънболнична медицинска 
помощ, следва да се отбележи, че въпреки сравнително високия брой общопрактикуващи лекари в областта 
и високия процент на пациенти, избрали личен лекар, общ проблем е достъпът на пациентите до медицинска 
помощ и особено неговата своевременност при големите практики. В селските райони обикновено един ОПЛ 
обслужва по график пациенти от няколко села, поради което много често обслужването на тези пациенти 
реално се осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на 
диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои селски райони (предимно в общините Котел 
и Твърдица), където поради липса на общопрактикуващи лекари в населените места, пациентите са избрали 
личен лекар от отдалечена лекарска практика или от града. Всичко това създава проблеми с обслужването, 
лишава пациентите от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично 
лечение. Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което се увеличава броят на 
болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения, късна хоспитализация, водеща до 
скъпоструващо лечение и удължен болничен престой. През последните години е тревожна трайната 
тенденция към намаляване на броя на общопрактикуващите лекари в областта. За периода 2001-2020 г. броят 
на работещите в системата ОПЛ е намалял от 157 на 108, т.е. с 32%. В извънболничната медицинска помощ не 
се наблюдава намаление на броя на амбулаториите за първична медицинска помощ – индивидуални групови 
практики. Продължават да преобладават индивидуални практики за първична медицинска помощ като форма 
на организация на работа на общопрактикуващите лекари. Извънболничната помощ не развива своя 
капацитет за осигуряване на непрекъснат достъп на пациентите до първична помощ, особено в 
труднодостъпните и отдалечени места. От всички регистрирани амбулатории за първична извънболнична 
медицинска помощ, 76 са с основен адрес в градовете от областта и само 10 в селата. В лекарските практики 
за първична медицинска помощ в селата липсват трайно пребиваващи там общопрактикуващи лекари, което 
затруднява оказването на медицинска помощ на населението. Общата осигуреност на населението в област 
Сливен с ОПЛ през 2020 г. е 5,92 на 10 000 души, през 2019 г. – 6,03 на 10 000 души, през 2018 г. – 5,95, през 
2017 г. – 5,84, през 2016 г. – 5,90 на 10000 души. Най-ниска осигуреност на населението с ОПЛ има в община 
Котел. 
 Системата за спешна медицинска помощ в област Сливен се състои от две структурни звена: ЦСМП - 
Сливен с разкрити 4 филиала във всяка община от областта; Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински” АД - гр. Сливен. 



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 Област Сливен се характеризира с липса на гражданска активност и гражданско участие в местните 
политики не само в областта на здравеопазването. Организациите, работещи в областта на здравеопазването, 
са единствено сдружение ‘‘Жажда за живот‘‘ и  сдружение „Лекари на Света“. Има слабо представени 
организации на пациенти, това са сдружение „Диабетно болни“, сдружение „Онкоболни“, „Военно инвалиди“ 
и Клуб на инвалида. Никоя от посочените пациентски организации не развива дейности. Общината не 
подкрепя дейностите на НПО (с изключение на дейността на „Лекари на света“  за безплатен АГ преглед). 

5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни 

 Заинтересованите страни по отношение на здравеопазването в област Сливен най-общо могат да 
бъдат групирани по следния начин:

• Институциите на местно ниво – Областна администрация, общините, РЗИ – те не полагат достатъчни  
усилия за разрешаване на проблемите на местно ниво. 

• Здравните заведения – болници, амбулатории, клинични лаборатории, аптеки – не проявяват 
чувствителност към здравните проблеми на местно ниво, ако нямат икономически интерес;

• Медицински специалисти – лекари, мед. сестри и фармацевти др. – липса на кадри, немотивирани 
за работа.

• Граждански организации –  малко, но добре работещи в партньорство, не можещи да повлияват 
местните здравни  политики, които са национални. Пример за застъпнически  инициативи  на местни 
организации е застъпнически проект на сдружение „Жажда за живот“ за промяна на Наредба 26 от 
14 юни 2007 г., касаеща здравно неосигурените бременни и увеличаване на прегледите за 
проследяване от специалист от 1 на 4. Друга инициатива на организацията за промяна на здравни 
политики на национално ниво е осигуряване на безплатни лекарства за деца от 0 до 3 г.

• Социални услуги – Всички социални услуги в общината се ръководят и изпълняват от община Сливен, 
няма практики по делегиране на неправителствени организации.

• Пациенти с хронични и др. заболявания и техните близки – тази група граждани е изключително 
неактивна.

• Гражданите – жителите на цялата област, особено жителите на малки и отдалечени населени места - 
подобно на предходната група и тази се характеризира с изключителна пасивност, оплакване и 
незаинтересованост към даването на решения и предприемането на действия за реализирането им. 
Пример за това е липсата на общопрактикуващи лекари в община Твърдица. Здравно осигурени 
лица нямат достъп до здравеопазване, защото нямат личен лекар. Наличните такива не желаят да 
записват нови пациенти, въпреки малкия брой записани пациенти и законовата забрана за отказ.

• Медиите –  слабо представени основно онлайн издания, които отразяват инициативите, когато 
получат готово съобщение.



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

Дейност 1

Описание на проблема

Осигуряването на прегледи за здравно неосигурени лица от маргинализирани групи и на такива със затруднен 
достъп до лечебни заведения за 2022 г. е заложено  по Националния план за действие за периода 2022-2023 
г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 
ромите 2021-2030 г.,  приоритет „Здравеопазване”. На практика обаче в област Сливен изпълнението на тези 
дейности не е реално и ефективно. Необходим е по-активен граждански натиск за поемане на ангажимент от 
институциите и реално осъществяване на профилактичните дейности сред посочените уязвими групи. 

Цел на действието

Информационна кампания за популяризиране  на дейностите в изпълнение на Националната стратегия  и 
мониторинг на дейностите, осъществявани от частно лечебно заведение.

План за осъществяване на целта

1. Провеждане на информационна кампания сред местната общност за популяризиране  на дейностите в 
изпълнение на Националната стратегия. Информационната кампания ще включва следните компоненти: 
аутрич сред ромската население и популяризиране на място, срещи с ромските медиатори за включването 
им в кампанията, публикации в регионални медии за възможностите за провеждане на профилактични 
прегледи за посочените уазвими групи.

2. Провеждане на мониториннг на дейностите, осъществявани от частно лечебно заведение – МБАЛ 
„Х.Димитър“. Среща с РЗИ и иницииране на мониторингови дейности.

3. Оповестяване на резултатите от мониторинга сред местната общност и регионалните медии.

Заинтересовани страни

Местната общност с акцент ромската общност и по-конкретно посочените уязвими групи; РЗИ

Времева рамка

Октомври 2022 – януари 2023

Осигуряване на дейности по профилактика и превенция на здравето на населението, с 
приоритет за деца, бременни, майки на деца до една година, лица с физически и психически 
разстройства и общности със здравни неблагополучия



Дейност 2

Описание на проблема

Както е видно в изложението и прегледа на здравеопазването, област Сливен е на първо място по 
раждаемост. С усилията на Сдружение „Жажда за живот“ беше променена Наредба 26/14.06.2007 г. на МЗ, 
което позволи прегледите за здравно неосигурени бременни жени да се увеличат от 1 на 4. Остава обаче 
въпросът за здравно неосигурените жени, които не са бременни и нямат никакъв достъп до гинекологични 
прегледи или така необходимите услуги по семейно планиране. Това е особено силна нужда в ромската 
общност. 

Цел на действието

Финансиране от общинския бюджет на дейности по семейно планиране и прегледи на жени от ромската 
общност. 

План за осъществяване на целта

1. Срещи и разговори с община Сливен
2. Срещи за подкрепа от „Лекари на света“ и УНИЦЕФ
3. Договаряне на провеждането на прегледи и услуги по семейно планиране с конкретни медицински 

практики
4. Запознаване на местната общност с възможността за ползване на безплатни услуги

Заинтересовани страни

Община Сливен, местната общност, „Лекари на света“, УНИЦЕФ, Сдружение „Жажда за живот“, медицински 
практики, които да предоставят услуги

Времева рамка

декември 2022 – март 2023

Осигуряване на достъпни, своевременни и качествени 
услуги по семейно планиране и женско здраве



Дейност 3

Описание на проблема

В малките населени места няма общопрактикуващи лекари. Наличните ОПЛ отказват да записват нови 
пациенти, тъй като са пренатоварени.

Цел на действието

Осигуряване на достъп до здравеопазване на населението на област Сливен.

План за осъществяване на целта

Иницииране на граждански групи по места, където има необходимост от ОПЛ. Срещи с местната власт за 
оказване на подкрепа за привличане на специалисти – ОПЛ. Общината може да гласува допълнително 
финансиране и осигуряване на допълнителни стимули за ОПЛ. 
Мотивиране на работещите в момента ОПЛ да запишат в листите си лицата, които нямат личен лекар. Работа 
с РЗОК, за да се потърсят механизми за спазване на закона, тай като съгласно законодателството ОПЛ нямат 
право на отказ от записване на пациенти.

Заинтересовани страни

Общността в малките населени места, ОПЛ, общини, РЗИ, РЗОК

Времева рамка

януари 2023 – май 2023

Осигуряване на възможности за взаимодействие и комуникации между 
отделните нива на оказване на медицинска помощ и териториалното им 
разпределение, с цел по-висока ефективност при използване на ресурсите



Дейност 4

Описание на проблема

Предвид големия процент на здравно неосигурени лица, често се еслучва такива лица да имат нужда от 
болнична помощ, но да не са запознати с възможностите, които предоставя законодателството, а именно 
възможността болничното лечение да се заплаща по реда на  Постановление № 17 от 31.01.2007 г. за 
определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни 
заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява 
лично участие в здравноосигурителния процес. Необходимо е да се популяризира тази възможност и да се 
договори с болничните заведения нейното ефективно прилагане, за да могат повече здравно неосигурени 
лица да се възползват и да не отлагат необходимото лечение.

Цел на действието

Запознаване на местната общност с тази възможност и подпомагане на болничните заведения да използват 
наличния ресурс за здравно неосигурените пациенти, които отговарят на условията.

План за осъществяване на целта

1. Срещи с болничните заведения на територията на област Сливен, проучване на готовността и процедурите 
им за прилагане на Постановление № 17 от 31.01.2007 г. 

2. Кампания сред местната общност за популяризиране на възможностите за финансиране на болничен 
престой по реда на Постановление № 17 от 31.01.2007 г.

3. Оповестяване на инициативата в регионалните медии.

Заинтересовани страни

Здравно неосигурени лица, болнични заведения, РЗОК

Времева рамка

януари 2023 – април 2023

Осигуряване на обществена подкрепа на здравеопазните дейности


