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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 Смолян е изработена от регионалния координатор по 
проекта Елена Янева. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и качеството 
на здравеопазването в област Смолян, 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, 
институции на територията на областта, неправителствени организации, които са ангажирани със здравни и 
социални грижи, жители от малките и по-големите населени места. Методологическа подкрепа при 
изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска организация
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 Област Смолян е разположена в южната централна част на Южен централен район. Състои се от общо 
10 общини, а имено: Доспат, Борино, Девин, Чепеларе, Смолян, Баните, Мадан, Рудозем, Неделино и 
Златоград и заема обща площ от 3 193 км². В състава на Смолянска област влизат общо 240 населени места, от 
които 8 града и 232 села. Областният център град Смолян е и общински център на община Смолян. 
Населението на областта е около 101 887 жители, от които жители в градове 57 776, а в селата 44 111.
 Населението в областта е едно от най-застаряващите в страната. Смолян продължава да бъде една от 
областите с най-добри образователни показатели. Резултатите на учениците са изключително добри, броят на 
учителите – голям, а на напусналите училище – малък. Делът на здравноосигурените е сред най-високите в 
страната. Висок остава и достъпът до общопрактикуващи лекари. Смолян е най-добре представящата се 
област в сферата на реда и сигурността.
 Отрасловата структура на икономиката на община Смолян, според броя на предприятията по 
икономически дейности, е относително равномерна. На територията на община Смолян функционират 
предимно микро (93%) и малки (6%) предприятия, според заетите лица в тях. Предприятията със статут средно 
от 24 броя през 2014 г. са намалели на 18 през 2019 г. За разлика от тях за същия период, големите 
предприятия са се увеличили от 5 на 7 бр.
 През 2019 г. броят на регистрираните предприятия нараства до 52 на 1000 души население, но е все 
още под средния за икономиката като цяло брой от 61 на 1000 души. Разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи на човек от населението се увеличават значително (с близо 50%), въпреки че 
остават под средните – 2,6 хил. лв. в областта при 3,2 хил. лв. в страната. Ниски и постоянни остават преките 
чуждестранни инвестиции със стойност 889 евро/човек (при 3,7 хил. евро/човек в страната).

3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Състоянието на здравната система и нейните проблеми продължават да са сред най-тежките за 
страната и това има своето отражение и на местна почва. Затрудненията са свързани основно с недостиг на 
финансови средства, осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари. За периода 
2013-2020 г. се наблюдава тенденция за намаляване броя на регистрираните лекари (от 189 през 2013 г. на 173 
през 2020 г.), като при медицинските специалисти по здравни грижи това намаление е по-голямо (от 494 през 
2013 г. на 410 през 2020 г.). Легловата база в многопрофилните болници в областта намалява до 5,41 легла на 
1000 души от населението през 2020 г. 

Социално значими заболявания и смъртност
 През 2021 естественият прираст на 1000 души население е -16.8 (‰). В област Смолян през изминала 
година са починали над 2000 души, като процентно изражение случаите на смърт при болести на органите на 
кръвообращението (инфаркт, инсулт и др.) се доближават до случаите на смърт от COVID-19 и усложненията, 
причинени от вируса. В област Смолян НЯМА достъп до профилирани заведения за лечение на пациенти с 
онкологични заболявания. За това на тези жители им се налага да пътуват до съседни области, поради което 
и няма статистика за тези заболявания.

Лица с намалена трудоспособност
 5 623 са лицата са с намалена трудоспособност в област Смолян регистрирани през 2020 година. От тях 
са както следва:

• 10 % са с намалена трудоспособност до 50%
• 33 % са с намалена трудоспособност от 50% - до 70%
• 34% са с намалена трудоспособност от 71% - до 90%
• 23 % са с намалена трудоспособност над 90%

 Интензитетът сред двата пола съществено се различава, по-висок e той сред жените. Ha 1000 жени на 
възраст 16 и повече навършени години 101 ca c трайно намалена работоспособност или степен на увреждане, 
a при мъжете – 93 на 1000. 

2. Обща информация за града и областта

 Подобно на повечето общини в страната и в община Смолян здравните грижи се предоставят основно 
в общинския център. Това затруднява достъпа до здравни услуги на жителите от селата, някои от които са 
сравнително отдалечени и много често единственият достъп за някои от тях остава спешната помощ. В 
по-големите села все още има лекарска помощ, предоставяна основно от общопрактикуващи лекари и 
дентални специалисти, но постепенно в унисон с намаляване на броя на населението, някои кабинети са 
закрити. Не са рядкост и случаите, в които един общопрактикуващ лекар може да обслужва жителите на 
няколко населени места, което означава, че на практика в дадено село лекарят е на разположение на своите 
пациенти само в определени дни и часове. Жителите на селата не разполагат с достъп до лекарствени 
средства и услуги за поддържане на зрението, посредством оптика и аптека. На практика за получаване на 
здравно обслужване те следва да пътуват до гр. Смолян, където могат да получат здравна помощ.

 Очевидно е, че броят на лекарите и здравните специалисти намалява в корелация с все по-малкия 
брой на жителите на общината. Отрицателната демографска характеристика на територията най-вероятно не 
е единствената причина, тъй като отчетената негативна тенденция при лекарите и здравните специалисти не 
се отнася за денталните лекари, които макар и с малко са увеличили своя брой. 
 Това най-вероятно се дължи на относително по-голяма самостоятелност на тяхната лечебната 
практика, както и на факта, че денталната медицина е лечебна дейност, която може да бъде развита добре в 
частния сектор като бизнес. По този начин денталните лекари имат възможност да обслужват повече на брой 
жители при по-добро качество, тъй като се намалява прекалената натовареност на един стоматолог.

Спешна медицинска помощ
 На територията на общината функционира център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян, който 
обслужва спешните случаи във всички населени места от общината, вкл. в най-отдалечените. ЦСМП Смолян 
осъществява дейност на територията на цялата област Смолян, което е определящо за високо натоварване на 
медиците от Спешна помощ.
 Липсват здравни услуги в по-голямата част от селата на община Смолян в т. ч. и по дентална медицина, 
както и липсват функционираща аптека или дрогерия. Този проблем в селата Арда, Кутела и Славейно е 
частично решен, като общопрактикуващите лекари с разрешение на РЗИ-Смолян имат право да съхраняват и 
продават лекарствени средства на местните жители.
Налице е недостиг на постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е особено изразено в 
малките населени места. В голяма част от случаите не се извършват прегледи извън часовете за амбулаторен 
прием, през нощта и в празнични дни.

Аптеки и дрогерии
 В област Смолян има 35 аптеки работещи със НЗОК, 38 регистрирани дрогерии и 9 регистрирани 
общопрактикуващите лекари и дентални специалисти, които имат право да съхраняват и продават 
лекарствени средства на местните жители. Съгласно данните и регистрите на РЗИ-Смолян поради липса на 
аптеки по селата е възприета практика общопрактикуващите лекари и дентални специалисти да имат право да 
запълнят в известна степен тази липса като съхраняват и продават лекарствени средства на местните жители. 
За съжаление обаче, както е видно от малки брой (само 9), най-вероятно поради намаляването на 
населението, в някои села тези дейности са прекратени към настоящия момент.

Социални услуги, насочени към лица със здравословни проблеми и хронични заболявания
 За нивото на развитие на една общност се съди не само по икономическото развитие и условията за 
култура, образование, развлечение и отдих, но и по начина, по който тази общност полага грижи за тези свои 
членове, които по различни причини не могат да се включат пълноценно сами в нейния 
социално-икономически живот.
 Анализът на социално-демографската и икономическата картина в област Смолян, както и отчитането 
на основните фактори, които пораждат риск за различните групи от населението, предопределят основните 
социални услуги. 
 В рамките на общината към момента работят общо 4 различни специализирани центрове и домове, 
предоставящи социални услуги и дейности, които се намират извън общинския център гр. Смолян: Център за 
работа с деца на улицата - с. Широка лъка, община Смолян; Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 
(ДПЛПР) - с. Ровина, община Смолян; Дом за пълнолетни лица с психични разстройства „Проф. д-р Тодор 
Ташев“- с. Петково, община Смолян; Дом за стари хора - с. Фатово, община Смолян.



Социално значими заболявания и смъртност
 През 2021 естественият прираст на 1000 души население е -16.8 (‰). В област Смолян през изминала 
година са починали над 2000 души, като процентно изражение случаите на смърт при болести на органите на 
кръвообращението (инфаркт, инсулт и др.) се доближават до случаите на смърт от COVID-19 и усложненията, 
причинени от вируса. В област Смолян НЯМА достъп до профилирани заведения за лечение на пациенти с 
онкологични заболявания. За това на тези жители им се налага да пътуват до съседни области, поради което 
и няма статистика за тези заболявания.

Лица с намалена трудоспособност
 5 623 са лицата са с намалена трудоспособност в област Смолян регистрирани през 2020 година. От тях 
са както следва:

• 10 % са с намалена трудоспособност до 50%
• 33 % са с намалена трудоспособност от 50% - до 70%
• 34% са с намалена трудоспособност от 71% - до 90%
• 23 % са с намалена трудоспособност над 90%

 Интензитетът сред двата пола съществено се различава, по-висок e той сред жените. Ha 1000 жени на 
възраст 16 и повече навършени години 101 ca c трайно намалена работоспособност или степен на увреждане, 
a при мъжете – 93 на 1000. 

 Подобно на повечето общини в страната и в община Смолян здравните грижи се предоставят основно 
в общинския център. Това затруднява достъпа до здравни услуги на жителите от селата, някои от които са 
сравнително отдалечени и много често единственият достъп за някои от тях остава спешната помощ. В 
по-големите села все още има лекарска помощ, предоставяна основно от общопрактикуващи лекари и 
дентални специалисти, но постепенно в унисон с намаляване на броя на населението, някои кабинети са 
закрити. Не са рядкост и случаите, в които един общопрактикуващ лекар може да обслужва жителите на 
няколко населени места, което означава, че на практика в дадено село лекарят е на разположение на своите 
пациенти само в определени дни и часове. Жителите на селата не разполагат с достъп до лекарствени 
средства и услуги за поддържане на зрението, посредством оптика и аптека. На практика за получаване на 
здравно обслужване те следва да пътуват до гр. Смолян, където могат да получат здравна помощ.

 Очевидно е, че броят на лекарите и здравните специалисти намалява в корелация с все по-малкия 
брой на жителите на общината. Отрицателната демографска характеристика на територията най-вероятно не 
е единствената причина, тъй като отчетената негативна тенденция при лекарите и здравните специалисти не 
се отнася за денталните лекари, които макар и с малко са увеличили своя брой. 
 Това най-вероятно се дължи на относително по-голяма самостоятелност на тяхната лечебната 
практика, както и на факта, че денталната медицина е лечебна дейност, която може да бъде развита добре в 
частния сектор като бизнес. По този начин денталните лекари имат възможност да обслужват повече на брой 
жители при по-добро качество, тъй като се намалява прекалената натовареност на един стоматолог.

Спешна медицинска помощ
 На територията на общината функционира център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян, който 
обслужва спешните случаи във всички населени места от общината, вкл. в най-отдалечените. ЦСМП Смолян 
осъществява дейност на територията на цялата област Смолян, което е определящо за високо натоварване на 
медиците от Спешна помощ.
 Липсват здравни услуги в по-голямата част от селата на община Смолян в т. ч. и по дентална медицина, 
както и липсват функционираща аптека или дрогерия. Този проблем в селата Арда, Кутела и Славейно е 
частично решен, като общопрактикуващите лекари с разрешение на РЗИ-Смолян имат право да съхраняват и 
продават лекарствени средства на местните жители.
Налице е недостиг на постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е особено изразено в 
малките населени места. В голяма част от случаите не се извършват прегледи извън часовете за амбулаторен 
прием, през нощта и в празнични дни.

Аптеки и дрогерии
 В област Смолян има 35 аптеки работещи със НЗОК, 38 регистрирани дрогерии и 9 регистрирани 
общопрактикуващите лекари и дентални специалисти, които имат право да съхраняват и продават 
лекарствени средства на местните жители. Съгласно данните и регистрите на РЗИ-Смолян поради липса на 
аптеки по селата е възприета практика общопрактикуващите лекари и дентални специалисти да имат право да 
запълнят в известна степен тази липса като съхраняват и продават лекарствени средства на местните жители. 
За съжаление обаче, както е видно от малки брой (само 9), най-вероятно поради намаляването на 
населението, в някои села тези дейности са прекратени към настоящия момент.

Социални услуги, насочени към лица със здравословни проблеми и хронични заболявания
 За нивото на развитие на една общност се съди не само по икономическото развитие и условията за 
култура, образование, развлечение и отдих, но и по начина, по който тази общност полага грижи за тези свои 
членове, които по различни причини не могат да се включат пълноценно сами в нейния 
социално-икономически живот.
 Анализът на социално-демографската и икономическата картина в област Смолян, както и отчитането 
на основните фактори, които пораждат риск за различните групи от населението, предопределят основните 
социални услуги. 
 В рамките на общината към момента работят общо 4 различни специализирани центрове и домове, 
предоставящи социални услуги и дейности, които се намират извън общинския център гр. Смолян: Център за 
работа с деца на улицата - с. Широка лъка, община Смолян; Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 
(ДПЛПР) - с. Ровина, община Смолян; Дом за пълнолетни лица с психични разстройства „Проф. д-р Тодор 
Ташев“- с. Петково, община Смолян; Дом за стари хора - с. Фатово, община Смолян.



Изводи 
 Според статистика и ежедневието на гражданите в област Смолян основните проблеми в сферата на 
здравеопазването са:

• Намаляващ брой лекари на територията на областта – преобладаващата възраст на лекарското 
съсловие е 55 години и нагоре. Средната възраст на работещите лекари в най-голямата областна 
болница е 57 години.

• Липсата на млади специалисти, които да попълват оредяващите редици на лекарите. За последната 
година само 3-ма млади специалисти са започнали работа на територията на областта.

• Липсата на лекари в различни специалности и недостиг на тези, които вече практикуват. В област 
Смолян има само 6 очни лекари, от които 3-ма са постоянно позиционирани тук, а другите 3-ма 
пътуват от други области. Последният започнал работа общопрактикуващ лекар за община Девин е 
на възраст 72 години и е дошла от Казанлък.

• Ограничените ресурси на общопрактикуващите лекари предопределят и лошите условия в 
чакалните, където пациентите изчакват, докато дойде редът им.

• Липсва цялостно отопление в помещенията за най-малките – в чакалнята на детската консултация 
няма отоплителен уред.

• Възможностите на новите технологии не са добре застъпени при възможностите за записване на 
часове за преглед. Това или се менажира от сестрата по телефон или в най-добрия случай може да 
се използва вайбър. Не са въведени възможностите на безплатните приложения за записване на 
часове. 

 Освен тези общи за региона проблеми, в хода на проучването бяха идентифицирани и други, които са 
локални. Най-тъжният извод от проведени срещи с жители на откъснати населени места е обезвереността на 
хората, че изобщо нещо може да се промени – те просто искат да си изживеят старините. До областта не 
достигат ЖП транспорт, както и високоскоростни пътища, няма достъп до болници, аптеки, 
общопрактикуващи лекари, а транспортът до някои места е непосилен както за линейки, така и за самите хора 
– вървят пеша. Обнадеждаващи са срещите, проведени с жители на по-големите населени места, особено в гр. 
Смолян. Искат да бъдат активни, но не знаят от къде да започнат и как точно да бъдат активни. Голяма част 
разказват за материалната база в практиките на общопрактикуващите лекари – изпокъсани седалки в 
чакалните, стара люпеща се мазилка в коридорите. Майки на по-малки деца споделят за студ в помещението 
за детска консултация – липсва отоплителен уред в чакалнята, където децата изчакват своя ред преди 
прегледа. Зимата там е особено студено. Споделят и че има проблем с хладилника – има само един и 
семейните лекари чакат ред (място в хладилник), за да заредят определени ваксини – това забавя 
ваксинационния процес.

 Основните нужди в област Смолян в здравната сфера са:
• Създаване на по-добри условия и привличане на млади специалисти в здравната грижа;
• Подобряване на достъпа до здравеопазване;
• Създаване на по-добра здравна култура;
• Подобряване на лошите условия в чакалните на семейните лекари;
• Подобряване на условията в детската консултация;
• Въвеждане на новости и възможности за използване на приложения при записване на часове;
• Повишаване на гражданската активност по темата здравеопазване.



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 В област Смолян достъпът до институциите не е труден – огромна част имат рампи и възможност за 
достъп и на трудно подвижни хора. За съжаление обаче хората не вярват в тяхната ефективност. Въпреки това 
по време на светлите празници Коледа и Великден институциите и гражданите съумяват да реализират 
мащабни благотворителни кампании, по време на които се събират средства, дрехи и подаръци за децата от 
институциите.
 Раздвижвайки гражданската активност и опитвайки да помогнат в някои сфери на здравеопазването, 
на територията на област Смолян има граждански организации, сдружения и клубове. Сдружение за социална 
интеграция (Смолян и Златоград), СНЦ "Устрем 2012" (Смолян и областта по график), Сдружение „Бартина“- 
сдружение, което освен в здравеопазването, активно работи по етническите въпроси,  Съюз на Българските 
организации за социални дейности, заетост и предприемачество (Смолян), Сдружение „Бъдеще за децата ни“ 
(Смолян, с. Баните); Клуб на жените „Родопчанка“ (Смолян), Клуб на глухонемите (Смолян, Девин); Клуб на 
миньора (Смолян, Мадан). Всички изброени неправителствени организации са ангажирани с предоставяне на 
здравни и социални грижи, но поради малкия си обем и ограничено действие са ангажирани само с 
гражданите, които са техни членове. 
 Общините подкрепят информационни кампании и кампании, свързани с безплатни профилактични 
прегледи, но те са рядкост и поради ограничен бюджет информационните кампании са по-слабо изразени в 
по-малките населени места. Устойчива инициатива 4 поредни години (без последните 2 заради COVID-19) е за 
безплатни профилактични прегледи на всички деца на възраст 5-6 години (в предучилищна група в детска 
градина) на територията на гр. Смолян.  
 Ниска е здравната култура, хората не планират посещения при лекар за профилактика – търсят ги, 
когато вече имат проблем. Споделят, че за профилактика разчитат на „Трудовата медицина“ – профилактични 
прегледи, организирани от работодателя.  
 На местно ниво редовно се провеждат концерти и други мероприятия, насочени към събирането на 
средства за лечение на деца и възрастни с трудно излечими заболявания и скъпо струващо лечение. В тях 
активно се включват училища, читалища и местни спортни клубове. 



5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни

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

• Институциите на местно ниво – Областна администрация, общините, РЗИ – те полагат усилия за 
разрешаване на проблемите на местно ниво, разполагат с експертиза и решението на местните 
проблеми е в техния ресор;

• Здравните заведения – 2 МБАЛ на територията на областта, амбулатории, клинични лаборатории, 
аптеки и дрогерии – огромната част от тях, за да оцеляват са принудени да поставят икономическите 
интереси на първо място и не проявяват заинтересованост и активност към здравните проблеми на 
местно ниво;

• Медицински специалисти – лекари, мед. сестри и фелдшери, аптекари и др. – огромна част от тях са 
на края на професионалния си път, приемат професията си като призвание но не разполагат със сили 
и ресурси да допринесат за подобряване на ситуацията със здравеопазването на местно ниво;

• Граждански организации – пациентски и други, реализиращи инициативи в сферата на 
здравеопазването – всяка организация работи в собствената си сфера на дейност, липсва 
комуникация и сътрудничество между отделните организации, за това спомага и географската 
специфика на района. Самите организации не припознават застъпническата дейност като важен 
елемент от работата им, липсва им организационен капацитет. В повечето организации има едно 
лице, което е основен двигател на дейността, а останалите членове са в ролята на пасивни 
потребители;

• Социални услуги – общински и частни – екипите, работещи в социалните услуги имат интерес да 
подпомогнат разрешаването на местни проблеми в здравеопазването, тъй като тези проблеми 
пряко затрудняват работата им. В някои от социалните услуги екипите са силно мотивирани, имат 
желание за развитие и готовност да се включат в инициативи, надхвърлящи сферата им на дейност;

• Пациенти с хронични и др. заболявания и техните близки – тази група граждани е изключително 
пасивна. Свикнали са да се оплакват от всичко и не желаят да участват активно в решаването на 
здравните проблеми на местно ниво; 

• Жители на областта, до които не достига път до населеното място или пътят не е асфалтиран и е 
трудно достъпен – те просто са се примирили, искат да изживеят дните си, това което ги крепи са 
малко домашни животни около тях и очакването внуците да дойдат при добро стечение на 
метеорологичните условия;

• Жителите в по-големите села се оплакват от възможностите за получаване на здравни грижи в 
населеното им място. Въпреки това са пасивни, не правят нищо, за да подобрят условията. За тях 
решението е да намерят транспорт до най-близкото лечебно заведение или в най-добрия случай до 
областната болница в Смолян; 

•  Гражданите в големите за областта градове – подобно на предходната група и тази се характеризира 
с пасивност, оплакване и незаинтересованост. Същевременно обаче с много бавни темпове на 
местно ниво се наблюдават процеси на формиране на гражданско самосъзнание и съпричастност 
към проблемите на другите в представителите на по-младите поколения. Заявяват, че искат да са 
активни, но не знаят как. Има все повече семейства, които сами намират своята кауза – помагат на 
други семейства в затруднено положение, на приемни родители, на деца от институции и така 
допринасят за разрешаването на някои социални проблеми и същевременно дават добър пример на 
своите деца. 

• Медиите – местните медии са отворени за сътрудничество при представянето на проблемите в 
здравеопазването на местно ниво, както в информационните кампании провеждани на местно 
ниво. Те имат готовност да оказват умерен натиск върху местните институции, като същевременно си 
поставят граници, които им гарантират, че няма да провокират реваншизъм от страна на местните 
власти и политици.



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

 
 
  

Кратко описание на проблема

В град Смолян голяма част от семейните лекари са обединени на едно място, където се провеждат 
амбулаторните прегледи, женската и детската консултация. Важно е пациентите/гражданите да могат 
ефективно да общуват със своите лични лекари. Взаимно да разбират нуждите си, да се подпомагат при 
предоставянето и получаването на здравни грижи. За да е комфортно на гражданите, докато чакат пред 
кабинетите, е необходимо освежаване на коридорите и седалките в чакалнята. Необходима е и подмяна на 
техника, в която активни граждани от големите фирми могат да се включат. 
В Смолян има големи фирми, както и вериги магазини за едра и дребна техника. С активност от наша страна 
тези представители на бизнеса ще ни помогнат да има отопление за децата.
 
Цел на действието

Подобряване на условията в чакалнята за гражданите. Подкрепа на ефективната комуникация между 
пациентите и лекарите.
 
План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Провеждане на проучване (анкета) сред пациентите на семейните лекари – Елена, координатор за Смолян;
2. Създаване на инициативна група за реализиране на целта – Елена, координатор за Смолян, 
общопрактикуващите лекари;
3. Представяне на проблема пред местната власт;
4. Представяне на проблема пред местния бизнес;
5. Представяне на проблема пред медиите.

Заинтересовани страни

Всички граждани, посещаващи семейните лекари;

Времева рамка

октомври 2022 – декември 2022

Подпомагане на гражданите ефективно
да общуват с лекарите. 



Кратко описание на проблема

В областта достъпът до очни лекари е много труден. От август 2022 само в областния град има очни лекари.

Цел на действието

Да се проведат профилактични очни прегледи в малки населени места, където жителите нямат достъп до 
специалисти „очни болести“.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1.Провеждане на срещи с местни институции с цел съдействие за провеждането на прегледите.
2.Провеждане на срещи с активни граждани за съдействие при провеждането на профилактичните прегледи.
3.Представяне на инициативата пред медиите и даване на гласност на инициативата.

Заинтересовани страни

Всички граждани с труден достъп до лекари специалисти.

Времева рамка

март 2022 – май 2023 г.

Изнесени профилактични очни прегледи

Кратко описание на проблема

Популяризиране на електронни приложения при  работата с пациентите. Обучение при използването на 
безплатни приложения за записване на часове за прегледи. Това ще улесни работата и на лекарите и на 
пациентите.

Цел на действието

Подобряването на комуникацията между гражданите и семейните лекари.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Провеждане на срещи със семейните лекари;
2. Проучване на възможностите за обучителен семинар;
3. Представяне на проблема пред пациентите;
4. Представяне на проблема пред местната власт;
5. Представяне на проблема пред неправителствените организации.

Заинтересовани страни

Всички пациенти на семейните лекари, семейните лекари

Времева рамка

март 2022 – май 2023 г.

Обучителен семинар за възможностите за
използване на електронни приложения
при работата с пациентите.


