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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 Хасково  е изработена от регионалния координатор по 
проекта Кристина Йорданова. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и 
качеството на здравеопазването в област Хасково, 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 местни пациентски 
организации (на болните от диабет, на лица с учредено зрение), Областния управител, представители на 
общинските администрации, на местни социални услуги и неправителствени организации. Методологическа 
подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска организация. 



 Област Хасково е разположена в югоизточната част на Южен централен район. Тя включва 261 
населени места, организирани в 11 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, 
Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Стамболово и Тополовград с обща площ 5543 км². 
Населението на областта1 е 223 625 души, от които 160 813 - жители на градовете и  62 812- жители на села.
Хасково е сред най-слабо развитите икономически области в Южна България2. Областта отчита значително 
по-ниски от средните за страната стойности на БВП на човек от населението и средна заплата. Средната 
годишна брутна заплата е петата най-ниска в страната – едва 9,6 хил. лв., а чак през 2018 г. годишният й ръст 
изпреварва средния за страната. Индикаторите за бедност и социално изключване показват, че близо 30,9% от 
населението е под националната линия на бедност за 2019 г. при 22,6% средно за страната, а 23,8% живеят с 
материални лишения при 19,9% средно за България. 
 Предизвикателствата пред местния пазар на труда се дължат основно на образователната структура 
на работната сила и застаряването на населението. Както естественият, така и механичният прираст в областта 
се влошават. Вътре в самата област Хасково текат бавни процеси на урбанизация, като делът на градското 
население се е повишил с 2 пр.п. за десетилетие до 72,2% през 2019 г. Същевременно гъстотата на 
населението на градските части на областта остава под средната – 1045 души/кв.км, и трайно намалява през 
последните години. Налице е видим недостиг на висшисти, а делът на хората с основно образование расте 
през последните години. Областта се представя слабо и по други образователни индикатори. Резултатите на 
учениците от ДЗИ и НВО са ниски и за съжаление не се наблюдава дори и частично подобрение по този 
индикатор през последните години. Големи предизвикателства има при обхвата на системата на училищно 
образование и с преждевременното напускане на учениците.
 Инвестиционната активност в областта е слаба. Преките чуждестранни инвестиции са много под 
средните за страната – 815 евро/човек при 3655 евро/човек в страната. Усвояването на европейски средства 
също е сравнително слабо. Секторната структура на местната икономика3 показва, че по брой предприятия, 
заети лица и приходи от дейност водещ е сектор „Услуги“. Сектор „Индустрия“ е със сходни стойности по тези 
показатели, а първичният сектор („Селско, горско и рибно стопанство“) изпълнява допълващи икономически 
функции. 

2. Обща информация за града и областта

1 https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/Zdraveopazvane_2021.pdf 
2 https://www.regionalprofiles.bg/bg/ 
3 Информацията е взета от ПИРО - Хасково



Социално значими заболявания и смъртност
 През 2020 година по данни на НСИ в област Хасково от заболявания са починали 4420 души, като в 2/3 
от случаите причина за смъртта са болести на органите на кръвообращението (инфаркт, инсулт и др.). Същата 
година са регистрирани 10 089 заболявания от злокачествени новообразувания, като сред най-често 
срещаните са рак на гърдата, рак на матката, рак на шийката на матката, рак на дебелото черво, рак на 
простатата, рак на пикочния мехур. 8 833 са болните от злокачествени новообразувания, които се намират под 
наблюдение на онкологичните заведения и структури.

Лица с намалена трудоспособност
 През 2020 година освидетелстваните лица от област Хасково с призната трайно намалена 
работоспособност са както следва:
  1. Деца на възраст до 16 години – общо 162, от които:
   1.1. Със степен на увреждане над 90% - 25 деца;
   1.2. Със степен на увреждане между 71 и 90% - 40 деца;
   1.3. Със степен на увреждане между 50 и 70% - 75 деца;
   1.4. Със степен на увреждане до 50% - 22 деца.
  2. Лица над 16 години – общо – 2527 души, от които:
   2.1. Със степен на увреждане над 90% - 529 лица;
   2.2. Със степен на увреждане между 71 и 90% - 606 лица;
   2.3. Със степен на увреждане между 50 и 70% - 970 лица;
   2.4. Със степен на увреждане до 50% - 422 лица.

 При краткия преглед на достъпа и ефективността на здравеопазването в България прави впечатление, 
че област Хасково по голяма част от анализираните показатели отчита стойности, близки до средните за 
страната. Според анализатори в Хасковска област системата на здравеопазването е сравнително добре 
развита и като цяло покрива нуждите от здравна помощ на областта, макар че една немалка част от лицата, 
нуждаещи се от здравни грижи се насочва към гр. Пловдив и гр. София. При по-детайлно разглеждане на 
ситуацията и особеностите вътре в областта се открояват тенденции на силно ограничен достъп до 
здравеопазване в по-малките и отдалечени общини и силно концентриране на здравните услуги в гр. Хасково. 
По данни на РЗИ основната част от здравните заведения, аптеки и медицински специалисти са ситуирани в 
Хасково, Харманли и Димитровград. В по-малките и по-отдалечените общини липсват голяма част от 
здравните услуги, което силно затруднява достъпа на жителите на тези общини до здравеопазване и ги 
принуждава да пътуват до областния център и извън областта, за да получат адекватни медицински грижи.

3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Здравеопазването в област Хасково страда от недостиг на лекари и на болнични легла. 
Заболеваемостта и детската смъртност са сравнително високи. А достъпът до общопрактикуващи лекари и 
специалисти става все по-труден с всяка изминала година. През 2019 г. в областта има един лекар на 1847 
души население при 1688 души за България като цяло. Индексът на достъп до лекари специалисти също 
разкрива проблеми на местната здравна система. Относително нисък е и броят на леглата в многопрофилните 
болници – 356 на 100 хил. души от населението, като нарастването през последните години е бавно. Обхватът 
на здравната система е сравнително добър – през 2019 г. здравно осигурени са 90,1% от населението на 
областта. Заболеваемостта постепенно спада, като 194 на всеки 1000 души са преминали за лечение през 
местните болници. Висок остава обаче коефициентът на детска смъртност – 8,2‰, като няма видимо 
подобрение през последните години.



 На фона на общата за страната ни ситуация с недостиг на лекари и медицински персонал, ситуацията 
в област Хасково е още по-трагична. При средно покритие от 4,3 лекари на 1000 души в страната, в област 
Хасково се падат по 3 лекари на всеки 1000 души. Най-голям недостиг има на лекари по дентална медицина, 
на лаборанти (медицински и рентгенови), на медицински сестри и на лекари със специалности, различни от 
най-често разпространените. Единственият показател, по който в област Хасково ситуацията може да се 
приеме за по-добра в сравнение с общата за страната, е коефициентър на фелдшерите. В Хасково на всеки 10 
000 души се падат по 4 фелдшера, докато средно за страната се падат по 3 фелдшера. Особено притеснителен 
е фактът, че голяма част от медицинските специалисти са в предпенсионна възраст, а практиките на онези, 
които се пенсионират, в огромен брой от случаите остават незаети. Тревожно е положението с осигуряването 
на медицински сестри, акушери и фелдшери на местно ниво, особено като се има предвид, че в областния 
център има филиал на Медицинския университет в Стара Загора, в който се обучават студенти именно по тези 
специалности. За съжаление голяма част от дипломиращите се млади хора директно напускат страната ни или 
се местят да работят в по-големите градове – Пловдив, Бургас, София и др. Подробна информация за броя и 
коефициента на лекарите и медицинските специалисти има в таблицата по-долу.

Спешна медицинска помощ
 На територията на област Хасково функционира Център за спешна медицинска помощ – Хасково.Той е 
лечебно заведение за оказване на спешна доболнична медицинска помощ, в което медицински специалисти 
с помощта на друг персонал оказват медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на обществени 
места и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация. Създаден е през 1994 година и се 
финансира изцяло от бюджета на Република България. ЦСМП-Хасково осъществява дейността си на 
територията на административна област Хасково. Лечебното заведение обслужва население от 256 408 
жители, от които 42 262 деца до 17 години на територия от 5 543 кв.км.  Областта включва 261 населени места, 
организирани в 11 общини – Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Любимец, Маджарово, 
имеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово.

 ЦСМП-Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994 год, с разгръщането на 5 филиала - Хасково, 
Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и 
неотложна медицинска помощ на съответните общински болници. През 2001 година с влизане в сила на Указ 
на Министерски Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини 
Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП-Хасково се вливат и тези 
2 филиала. От 01.05.2004 година на територията на община Любимец започва да функционира новоразкрит 
филиал, а през месец май 2009 год. на територията на община Маджарово започва работа изнесен спешен 
медицински екип.
 Центърът за спешна медицинска помощ град Хасково е свързващото звено между лечебните 
заведения от доболничната, първична и специализирана медицинска помощ и заведенията за болнично 
лечение. През 2020 година са изпълнени 25 966 повиквания и са обслужени 25 313 лица при изпълнените 
повиквания от центровете за спешна медицинска помощ в област Хасково.

Аптеки и дрогерии
 В област Хасково има 106 аптеки и 7 дрогерии, като над 40% от тях са съсредоточени в областния 
център. В по-отдалечените и по-малки общини Стамболово, Маджарово, Ивайловград и Минерали бани 
функционират по една - две аптеки. Малко повече от половината аптеки имат сключен договор с НЗОК16. В 
по-малко от 1/5 от аптеките се приготвят лекарства на място, а на територията на цялата област има само една 
аптека с денонощен режим на работа и тя се намира в областния център – град Хасково. 

Социални услуги, насочени към лица със 
здравословни проблеми и хронични заболявания
 Във всички общини от областта се предоставя услугата личен асистент / социален асистент както и 
патронажна грижа / домашен социален патронаж / обществена трапезария. В по-големите общини обхватът 
на тези услуги е разширен с изпълнението на различни проекти с национално и европейско финансиране.
 Подобно на здравните заведения и лекарите, основната част от социалните услуги в Област Хасково са 
концентрирани в град Хасково. На територията на града функционират 4 резидентни услуги - Дом за 
пълнолетни лица със сетивни нарушения, Център за грижа за лица с психични увреждания – Болярово и 2 броя 
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. В град Хасково работи и Дневен 
център за деца и младежи с увреждания „Марина“, който предоставя дневна или полудневна грижа за деца с 
увреждания, както и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Останалите услуги от типа социална 
услуга в общността включват Център за обществена подкрепа, Общностен център за подкрепа на деца от 0 до 
3 години и техните родители, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – за деца 
от 3 до 18 години и техните родители. 
 В Община Димитровград функционират Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, Център за обществена подкрепа и Общинско социално предприятие. В Община Симеоновград 
работят Дневен център за хора с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция. В Община 
Свиленград има 6 социални услуги, които са насочени към лица с увреждания: Дом за пълнолетни лица с 
психични разстройства, Преходно жилище за лица с психични разстройства, Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /седмична грижа/ и Дневен център за 
деца с тежки множествени увреждания. В Община Харманли работят Център за обществена подкрепа и 
Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания. В гр. Любимец функционира Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания, в община Тополовград – ЦСРИ и Дом за пълнолетни лица с психични 
разстройства - с. Радовец, в общ. Стамболово – ЦОП, в гр. Ивайловград -  Дневен център за деца с увреждания. 
В община Минерални бани няма други услуги освен личен асистент и социален патронаж.

Обща картина на здравните услуги в област Хасково4

4 https://www.rzi-haskovo.org/?page_id=62 
5 Амбулатория за първична медицинска помощ
6 Амбулатория за първична дентална помощ
7 Амбулатория за специализирана медицинска помощ
8 Амбулатория за индивидуална практика за специализирана дентална помощ
9 Медицински център

10 Специализирана медико-диагностична лаборатория
11 Самостоятелна медико-техническа лаборатория
12 Медико-дентален център
13 Диагностично-консултативен център
14 http://mapteka.bg/pharmacies.html 
15 https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml 
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ДКЦ13 

Хоспис

Аптеки14  

Дрогерии 

ОПЛ с дог.   
с НЗОК 

Хасково

24

107

110

1

13

12

14

1

2

2

44

4

47

Харманли

13

17

19

1

2

2

7

1

13

Свиленград

13

27

12

1

2

4

9

1

9

Симеоновград

2

1

1

4

2

Минер.бани

2

3

3

2

Маджарово

1

1

2

Любимец

6

9

2

3

6

1

5

Ивайловград

2

5

1

1

2

2

Димитровград

27

39

25

1

3

3

4

27

29

Стамболово

3

5

1

2

Тополовград

3

7

7

5

3



 На фона на общата за страната ни ситуация с недостиг на лекари и медицински персонал, ситуацията 
в област Хасково е още по-трагична. При средно покритие от 4,3 лекари на 1000 души в страната, в област 
Хасково се падат по 3 лекари на всеки 1000 души. Най-голям недостиг има на лекари по дентална медицина, 
на лаборанти (медицински и рентгенови), на медицински сестри и на лекари със специалности, различни от 
най-често разпространените. Единственият показател, по който в област Хасково ситуацията може да се 
приеме за по-добра в сравнение с общата за страната, е коефициентър на фелдшерите. В Хасково на всеки 10 
000 души се падат по 4 фелдшера, докато средно за страната се падат по 3 фелдшера. Особено притеснителен 
е фактът, че голяма част от медицинските специалисти са в предпенсионна възраст, а практиките на онези, 
които се пенсионират, в огромен брой от случаите остават незаети. Тревожно е положението с осигуряването 
на медицински сестри, акушери и фелдшери на местно ниво, особено като се има предвид, че в областния 
център има филиал на Медицинския университет в Стара Загора, в който се обучават студенти именно по тези 
специалности. За съжаление голяма част от дипломиращите се млади хора директно напускат страната ни или 
се местят да работят в по-големите градове – Пловдив, Бургас, София и др. Подробна информация за броя и 
коефициента на лекарите и медицинските специалисти има в таблицата по-долу.

Спешна медицинска помощ
 На територията на област Хасково функционира Център за спешна медицинска помощ – Хасково.Той е 
лечебно заведение за оказване на спешна доболнична медицинска помощ, в което медицински специалисти 
с помощта на друг персонал оказват медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на обществени 
места и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация. Създаден е през 1994 година и се 
финансира изцяло от бюджета на Република България. ЦСМП-Хасково осъществява дейността си на 
територията на административна област Хасково. Лечебното заведение обслужва население от 256 408 
жители, от които 42 262 деца до 17 години на територия от 5 543 кв.км.  Областта включва 261 населени места, 
организирани в 11 общини – Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Любимец, Маджарово, 
имеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово.

 ЦСМП-Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994 год, с разгръщането на 5 филиала - Хасково, 
Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и 
неотложна медицинска помощ на съответните общински болници. През 2001 година с влизане в сила на Указ 
на Министерски Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини 
Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП-Хасково се вливат и тези 
2 филиала. От 01.05.2004 година на територията на община Любимец започва да функционира новоразкрит 
филиал, а през месец май 2009 год. на територията на община Маджарово започва работа изнесен спешен 
медицински екип.
 Центърът за спешна медицинска помощ град Хасково е свързващото звено между лечебните 
заведения от доболничната, първична и специализирана медицинска помощ и заведенията за болнично 
лечение. През 2020 година са изпълнени 25 966 повиквания и са обслужени 25 313 лица при изпълнените 
повиквания от центровете за спешна медицинска помощ в област Хасково.

Аптеки и дрогерии
 В област Хасково има 106 аптеки и 7 дрогерии, като над 40% от тях са съсредоточени в областния 
център. В по-отдалечените и по-малки общини Стамболово, Маджарово, Ивайловград и Минерали бани 
функционират по една - две аптеки. Малко повече от половината аптеки имат сключен договор с НЗОК16. В 
по-малко от 1/5 от аптеките се приготвят лекарства на място, а на територията на цялата област има само една 
аптека с денонощен режим на работа и тя се намира в областния център – град Хасково. 

Социални услуги, насочени към лица със 
здравословни проблеми и хронични заболявания
 Във всички общини от областта се предоставя услугата личен асистент / социален асистент както и 
патронажна грижа / домашен социален патронаж / обществена трапезария. В по-големите общини обхватът 
на тези услуги е разширен с изпълнението на различни проекти с национално и европейско финансиране.
 Подобно на здравните заведения и лекарите, основната част от социалните услуги в Област Хасково са 
концентрирани в град Хасково. На територията на града функционират 4 резидентни услуги - Дом за 
пълнолетни лица със сетивни нарушения, Център за грижа за лица с психични увреждания – Болярово и 2 броя 
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. В град Хасково работи и Дневен 
център за деца и младежи с увреждания „Марина“, който предоставя дневна или полудневна грижа за деца с 
увреждания, както и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Останалите услуги от типа социална 
услуга в общността включват Център за обществена подкрепа, Общностен център за подкрепа на деца от 0 до 
3 години и техните родители, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – за деца 
от 3 до 18 години и техните родители. 
 В Община Димитровград функционират Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, Център за обществена подкрепа и Общинско социално предприятие. В Община Симеоновград 
работят Дневен център за хора с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция. В Община 
Свиленград има 6 социални услуги, които са насочени към лица с увреждания: Дом за пълнолетни лица с 
психични разстройства, Преходно жилище за лица с психични разстройства, Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /седмична грижа/ и Дневен център за 
деца с тежки множествени увреждания. В Община Харманли работят Център за обществена подкрепа и 
Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания. В гр. Любимец функционира Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания, в община Тополовград – ЦСРИ и Дом за пълнолетни лица с психични 
разстройства - с. Радовец, в общ. Стамболово – ЦОП, в гр. Ивайловград -  Дневен център за деца с увреждания. 
В община Минерални бани няма други услуги освен личен асистент и социален патронаж.

16 http://mapteka.bg/pharmacies.html



Изводи 
 Основните проблеми в Област Хасково в сферата на здравеопазването са свързани с липсата на 
лекари и медицински персонал, липсата на нови кадри и прекратяването на дейността на наличните поради 
излизане в пенсия. Югоизточната част от областта представлява слабонаселен планински регион, в който няма 
болници, лични лекари и аптеки, а достъпът до здравни грижи е свързан с преодоляването на големи 
разстояния и скъпо струващ транспорт. Същевременно областта се характеризира с бързо застаряващо 
население, което в перспектива ще има нужда от все повече здравни грижи. Много от болниците в областта 
са в риск от затваряне, тъй като нямат достатъчен брой лекари. Малкият брой пациенти и огромните сгради 
(със скъпа поддръжка), в които са разположени, правят работата им икономически неизгодна. И към момента 
голяма част от жителите на областта пътуват до Пловдив, Стара Загора и София, за да се консултират със 
специалисти. Но това на практика означава, че достъп до здравеопазване имат само онези, които могат да си 
го позволят финансово. Общините на местно ниво полагат неимоверни усилия да задържат наличните лекари, 
медицински сестри, аптеки, но често усилията им остават без резултат, тъй като това са проблеми, които 
следва да се решават на национално ниво. 
 Освен тези общи за региона проблеми, в хода на проучването бяха идентифицирани и други, които са 
локални. Един от тях е липсата на гражданска активност при осигуряването на подкрепа за лица с хронични 
заболявания. Според някои от интервюираните лица тази подкрепа може да се случва под формата на 
доброволческа дейност, подобно на доброволците, които помагаха в началото на Ковид пандемията. Друг 
локален проблем е липсата на преференциални абонаментни карти за градски транспорт за лица с 
увреждания в Хасково. Част от интервюираните лица споделиха за различни проблеми, свързани с ТЕЛК, 
които в голяма степен се дължат на липсата на информираност на тези хора. Това извежда на преден план 
нуждата от провеждането на информационни кампании по темата с периодичен характер. 
 Друг местен проблем за град Хасково е свързан с липсата на процедура и финансиране за превенция 
на нежелана бременност сред рискови групи от населението. Този проблем е наполовина решен чрез 
осигуряването на безплатни спирали, но все още липсва финансиране за самата медицинска дейност по 
поставянето им.
 В община Харманли местните граждани са твърдо решени да предприемат мерки за преодоляване на 
проблема с липсата на лекари чрез провеждането на кампания за привличане на нови/млади кадри. Те имат 
желание да се включат в работни групи на национално ниво и да работят по темата за осигуряване на 
качествено здравеопазване в малките и отдалечени населени места. Една от основните им идеи е да се 
извърши реформа в образованието по медицина, а лекарите, чието образование се финансира с държавни 
средства, да бъдат задължени да практикуват професията си най-малко 3 години по разпределение.
 
 Основните нужди в област Хасково в здравната сфера са:
  • подобряване на достъпа до здравеопазване;
  • създаване на по-добра здравна култура;
  • информираност и превенция на социално значими заболявания;
  • подобряване на условията за рехабилитация в малките/отдалечени общински центрове;
  • повишаване на гражданската активност по темата здравеопазване;
  • създаване на граждански структури за подкрепа на лица със заболявания;
  • подобряване на превенцията на нежелана бременност;
  • създаването на преференциални услуги за лица с ТЕЛК на местно ниво.



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 Област Хасково се характеризира с липса на гражданска активност и гражданско участие в местните 
политики по здравеопазване. Огромната част от хората са обезверени и са с нагласата, че тяхното мнение 
няма никаква стойност и не се чува в институциите (община, областна администрация, правителството), 
призвани да търсят решения на проблемите. Въпреки това на местно ниво функционират граждански 
организации, работещи в сферата на здравеопазването. Най-голяма  концентрация на клубовете на лица с 
увреждания, които по своята същност представляват пациентски организации, се наблюдава в гр. Хасково. 
Някои от тях имат структури в селата от общината и в съседните общини. Сред тях са Сдружение „Клуб на 
инвалидите с физически увреждания“, Сдружение „Българска асоциация за хора с онкологични и др. 
заболявания „Живот“ – Хасково, Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с 
увредено зрение“, Районна организация на глухите - Хасково, Сдружение „Диабет-2012“, Сдружение „Съюз на 
диабетноболните“. От тях само първите две развиват по-сериозна дейност, мобилизират гражданска 
активност, работят по проекти. Останалите организации имат по-ограничен обхват на дейностите,. В 
останалите общини развива дейност по един клуб на инвалидите, като повечето от тях са под шапката на 
Регионалната организация на Съюза на инвалидите – Хасково. Единствено в общините Стамболово и 
Симеоновград няма информация за наличието на подобни пациентски организации.
 Други граждански организации на местно ниво, чиято дейност е частично свързана със 
здравеопазването са Сдружение "Бизнесът за Харманли", Спортен клуб по пожаро-приложен спорт Динамика 
– Свиленград, Спортен клуб по борба - Димитровград, Трейнинг Консулт – Хасково, Сдружение „Ангел 
Войвода“ – Хасково, Сдружение „Бъдеще за Крепост“, село Крепост, Фондация „Български център за джендър 
изследвания – клон Хасково“, Фондация „Подари усмивка“, Димитровград, Фондация „ХиД Джендър 
перспективи“, Димитровград, Сдружение „Шанс и закрила“, Хасково и социалното предприятие „Ния – 
Милва“ ЕООД. Тези организации развиват разнообразни дейности в социалната сфера, в сферата на спорта и 
културата, но в част от дейностите и инициативите си засягат конкретни теми от здравеопазването.
 Всички граждански организации работят в отлично сътрудничество с местните власти, като голяма 
част от тях ползват безвъзмездно общински помещения и получават минимално финансиране от общините. 
Единствената НПО, която управлява делегирана услуга, е Фондация „Български център за джендър 
изследвания – клон Хасково“, която управлява Кризисния център за жертви на домашно насилие и трафик в 
гр. Димитровград. 
 Общините подкрепят организациите при провеждането на здравни информационни кампании, но в 
повечето случаи липсва инициативност от страна на самите организации за провеждането на такива 
кампании. Това показва липсата на капацитет в тези организации да развиват дейност извън консултиране и 
информиране на техните членове по здравни въпроси.
 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. Община 
Хасково например редовно осигурява щандове за подобни кампании по време на базарите, които 
организира. Всяка година под егидата на областната администрация се провежда коледен базар, средствата 
от който се даряват за лечение на нуждаещи се. Различните школи и училища също провеждат подобни 
мероприятия. Но прави впечатление, че липсва координация, сътрудничество и споделяне на добри практики 
между организаторите на тези мероприятия. 



 Заинтересованите страни по отношение на здравеопазването в област Хасково 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 – болници, амбулатории, клинични лаборатории, аптеки – огромната част от тях 
преследват единствено икономически интереси, проявяват ниска чувствителност 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, а някои дори са във вражда помежду си. 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. Единичните опити за гражданска активност от тяхна страна (протести на 
майките на деца с увреждания) през последните години бяха възприети от обществеността като ПР акции 
на определени политически партии, което опорочи идеята им;

• Гражданите – жителите на цялата област с фокус 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. 
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. Но все още не е достигната точката, в която тези граждани да се самоорганизират и да 
заработят активно, като основните им страхове към момента са свързани с използването им от 
политическите партии, с които те не искат да имат нищо общо. В по-малките населени места всички 
помощи, подобрения и услуги за най-нуждаещите се, са пряко обвързани с обещанията за подкрепа за 
определен политик или партия;

• Медиите – местните медии са отворени за сътрудничество при представянето на проблемите в 
здравеопазването 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.

5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни



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

1. Платформа за общодостъпна информация
за налична доброволческа помощ

Кратко описание на проблема

На територията на община Хасково има много диабетноболни. Голяма част от тях не отговарят на условията за 
социален или личен асистент. А същевременно се нуждаят от подкрепа в определени единични ситуации – 
придружаване до лекарски кабинет в моменти, в които здравословното им състояние е влошено и не могат да 
се справят сами, помощ при пазаруване, закупуване на лекарства и др. подобни. Тази помощ не е необходимо 
да се оказва от квалифицирани лица, може да се върши от доброволци. Подобен модел видяхме да работи  по 
време на Ковид пандемията, когато доброволци извършваха доставки по домовете. Тогава организацията се 
осъществяваше чрез общинските администрации, които приемаха и обработваха сигналите. Създадената 
организация беше прекратена след прекратяване на извънредното положение, но в нея има голям потенциал 
и може да бъде развита като платформа, която да свързва доброволци с лица в нужда на местно ниво.
Като начало тази дейност може да бъде реализирана в малък мащаб, а при успех – обхватът да се разшири. 
Така например може да се започне с подпомагане на диабетиците в град Хасково, а в ролята на доброволци да 
влезнат членове на техните семейства (които да помагат на диабетици от други семейства) и активни 
граждани.

Цел на действието

Осигуряване на спорадична подкрепа на лица с увреждания и спорадични заболявания, в моменти, в които 
техните близки нямат възможност да им помогнат.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Провеждане на проучване (анкета) сред членовете на организациите на диабетиците – колко често и от 
каква подкрепа се нуждаят – Кристина, координатор за Хасково;

2. Създаване на електронна платформа/ телефонна линия/ група в социалните мрежи или платформите за 
комуникация за реализиране на инициативата – НПО (техническа подкрепа), Кристина, община Хасково, 
медии;

3. Създаване на регистър на желаещите да се включат в инициативата – Кристина, НПО, община Хасково, 
медии, сдружения на диабетиците;

4. Привличане на доброволци – Кристина, община Хасково, медии;
5. Тестово прилагане на инициативата – Кристина, НПО;
6. Оценка на въздействието и евентуално разширяване на мащаба - Кристина.

Заинтересовани страни

Сдружения на диабетиците, Община Хасково, местните медии, лекари и медицински персонал, болници и 
амбулатории, аптеки, кметове и кметски наместници.

Времева рамка

Ноември 2022– май 2023



17https://www.haskovo.bg/bg/bileti-i-karti-troleybusen-transport-haskovo 
18https://admin-guide.sofia.bg/navigator/m_svc_pas111.aspx?o-

QUbTTDQ9ix0CAMq5cjr67kPc50L6USOnTur/YbiHtbaJnDvZvC2tIxvpTc5mAt705sp7m4iulToyt1ZvQZ3uMXD+ag+L+yx 
19https://pravatami.bg/25410 

2. Преференциални карти за транспорт
за лица с ТЕЛК

Кратко описание на проблема

Градският транспорт в Хасково се осъществява от общинското предприятие „Тролейбусен транспорт“17. 
Съгласно определените такси за издаване на абонаментни карти има преференциални цени за учащи, за деца 
с увреждания и техните придружители и за пенсионери, но няма предвидена такава отстъпка за лица с 
намалена трудоспособност. В други общини хората с ТЕЛК имат възможност да си закупят карти за градки 
транспорт  на преференциални цени, като добри примери в тази посока са Столична община18 и  община 
Пловдив19.

Цел на действието

Да се подобри мобилността на лицата с увреждания в Община Хасково.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Провеждане на срещи с ръководството на ОП „Тролейбусен транспорт“ и Постоянна комисия по ТСУ и 
транспорт към Общински съвет – Хасково – Кристина, пациентски организации;

2. Събиране на подписи / писма за подкрепа от пациентските организации на местно ниво – Кристина, местни 
пациентски организации;

3. Входиране на писмо до кмета на община Хасково и до председателя на Общински съвет – Хасково с искане 
за издаване на абонаментни карти за транспорт на преференциални цени за лица с увреждания – 
пациентски организации;

4. Представяне на проблема пред медиите – пациентски организации;
5. Проследяване на развитието и провеждане на застъпническа кампания при необходимост – Кристина, 

местни пациентски организации, медии, НПО.

Заинтересовани страни

Общинската администрация, медиите, лицата с увреждания, пациентските организации.

Времева рамка

Октомври 2022 – януари 2023 г.



3. Превенция на нежелана бременност сред
рискови групи в община Хасково

Кратко описание на проблема

Част от дейностите на Общностния център в гр. Хасково са свързани с превенция на изоставянето на деца, 
предоставянето на здравни и социални консултации на представители на рискови групи. Екипът на социалната 
услуга активно работи и по темата за превенция на нежелана бременност. Те са успяли да договорят безплатни 
спирали, които да се поставят на жени от рискови групи, които не желаят да забременяват и да раждат деца и 
нямат възможност да се грижат за децата си. До скоро акушер – гинеколози от общината са поставяли тези 
спирали напълно безплатно, но от известно време нито един лекар не желае да работи доброволно. А 
нуждаещите се жени не са здравно осигурени и нямат средства, с които да заплатят процедурата. Така тази 
дейност по превенция е обречена на неуспех. Същевременно община Хасково има наредба за предоставяне 
на еднократни помощи на лица с доказани здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от 
бедствия, аварии и пожари, като бюджетът за 2022 година за тези помощи възлиза на 100 000 лв. Разходите за 
поставяне на спирала по информация на екипа на Общностния център варират между 50 и 100 лв за едно 
лица, а средно годишно нуждаещите се от тази процедура са не повече от 30 жени. Това означава, че с бюджет 
от 3000 лв, който на фона на общия бюджет по наредбата е минимален, могат да се спестят много бъдещи 
разходи на общината и държавата, свързани с аборти и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. 
Цялата координация по изпълнението на дейността по превенция на нежелана бременност сред рискови 
групи (кандидатстване за финансиране, организиране на медицинските прегледи и процедури, разходване на 
отпуснатите средства) може да се осъществява от Общностен център – Хасково.

Цел на действието

Превенция на нежелана бременност сред рискови групи в община Хасково

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Проучване на цените за поставяне на спирала и съпътстващите тази процедура медицински прегледи за 
лица, които не са здравно осигурени – Общностен център;

2. Изготвяне на регистър на нуждаещите се да се възползват от тази услуга –Общностен център – Хасково;
3. Провеждане на разговори с експерт здравеопазване в Община Хаскво и Постоянна комисия по 

здравеопазване, екология и социални дейности към Общински съвет – Хасково за представяне на 
проблема – Общностен център, Кристина;

4. Входиране на писмо до кмета и до председателя на общински съвет за разширяване на обхвата на 
Наредбата за еднократни помощи, така че да включва превенция на нежелана бременност за лица от 
уязвими групи – Общностен център, жени, които биха ползвали услугата;

5. Представяне на проблема пред медиите – Общностен център;
6. Проследяване на развитието и провеждане на застъпническа кампания при необходимост – Кристина, 

Общностен център, медии, НПО.

Заинтересовани страни

Жени от рискови групи, Общностен център – Хасково, Община Хасково, медии.

Времева рамка

Октомври 2022 – януари 2023 г.



4. Информационна кампания сред лицата с ТЕЛК

Кратко описание на проблема

Много от лицата с увреждания нямат възможност и капацитет да следят промените в законодателството 
и организацията на местно ниво по провеждане на освидетелстване и преосвидетелстване и издаване на 
ТЕЛК решения. Някои пациентски организации работят на принципа на групи за самопомощ по тези 
въпроси, но голяма част от лицата с увреждания на местно ниво не членуват в нито една пациентска 
организация. Същевременно търсенето на информация в интернет често се оказва доста трудно, особено 
като се има предвид наличието на публикации с незнайни автори, които внасят повече смут, отколкото 
яснота по тази тема. 
Много често недостатъчната информираност на хората води до забавяне на процедурите, което понякога 
рефлектира и в прекъсване на инвалидните пенсии, които за много от тях са единствен доход. 

Цел на действието

Повишаване на информираността на лицата с увреждания за процедурите и сроковете, касаещи 
явяването пред експертна комисия и получаване на ТЕЛК решение.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Проучване на най-честите въпроси (и техните отговори), по които хората се затрудняват да намират 
информация – пациентски организации (анкетиране), НПО;

2. Разкриване на телефонна линия с консултанти, които да информират по тези въпроси (може да се 
ползват вече съществуващите телефонни линии на НПО) и обучаване на консултантите, които работят 
в тях; публикуване на информация на сайта на Община Хасково / платформата за гражданско участие; 
платформата на НПО – Кристина, НПО;

3. Информационна кампания за популяризиране на телефонната линия / сайта – Кристина, пациентски 
организации, НПО, медии

Заинтересовани страни

Лица с увреждания, медии.

Времева рамка

Ноември 2022 – май 2023



5. Мобилен кабинет за прегледи
в малки/ отдалечени населени меса

Кратко описание на проблема

В началото на  месец август 2022 година  Областна администрация – Хасково предостави   безвъзмездно 
Мобилен център за кръводаряване, базиран на автомобил – линейка за ползване от МБАЛ – Хасково. 
Специализираният автомобил е закупен по проект преди около 10 години, през което време не е бил 
използван. Сега е отремонтиран и може да се използва. Идеята на изпълнителния директор на хасковската 
болница д-р Георги Гелов е тази линейка да се използва от мобилна група, която да посещава труднодостъпни 
райони, за да  осигури на хората допълнителен достъп до здравеопазване. Неговото желание е тази линейка 
да се използва за различни прегледи и практически да представлява компактен мини диагностичен център.
Първите стъпки в тази посока вече са факт, но има голяма вероятност реализирането на тази идея да остане за 
неопределен период от време на този етап. Ето защо оказването на граждански натиск от страна на местната 
общност и по-подробно информиране на гражданите за предстоящите и изпълнените дейности по 
реализиране на идеята, ще се отрази благоприятно на управлението на МБАЛ - Хасково и допълнително ще ги 
мотивира да завършат започнатото.

Цел на действието

Осигуряване на достъп до здравеопазване за жителите на малки и отдалечени населени места

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Провеждане на среща / разговор с изпълнителния директор на МБАЛ – Хасково за изясняване на 
конкретните намерения, планираните дейности и изпълнените етапи, обсъждане на възможностите за 
сътрудничество – Кристина;

2. Провеждане на срещи / разговори с пациентските организации на местно ниво и общинската 
администрация за информиране и обсъждане на възможностите за подкрепа;

3. Планиране на съвместна инициатива – набиране на средства, информационна кампания (вкл. и чрез 
местните медии) и др. релевантна на ситуацията;

4. Реализиране на инициативата.

Заинтересовани страни

МБАЛ – Хасково, пациентски организации, кметове на села, общинска администрация, медии

Времева рамка

Ноември 2022 – май 2023


