
 
 
 
 
 

Проект „Цветно утре за нашите деца” 

е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 

до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, 

„Отворено общество” и „Портикус” 
 

Подкрепата за финансираната страна Фондация „Фонд ИГА” е осигурена от Фондация „Тръст за социална 

алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна  

Фондация „Фонд ИГА” и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална 

алтернатива” или нейните партньори. 
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Резюме  

Доклад "Осигуряване на универсален достъп до лекарства  

за деца от 0 до 3 години" 

към проект "Цветно утре за нашите деца" 

 
Проектът "Цветно утре за нашите деца" цели подобрения в детското и майчино здраве 
чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за 
децата на възраст от 0 до 3 години като част от устойчива национална лекарствена 
политика в България. 
 
Конкретните цели в проекта са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад 
"Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 години". Анализът се 
основава на данни от НСИ, целева анкета с родители на деца от 0 до 18 години, 
официални стратегически и законови документи, както и други източници на релевантна 
информация по темата (медийни публикации, експертни мнения и др.). 
 
Основната цел на анализа е да се открие желан и възможен модел за осигуряване на 
достъп до безплатни лекарства за децата до 3 години при извънболнично лечение, 
съобразен както с възможностите на държавата, така и с предпочитанията на родителите.  
 
1. Целева група – децата на България  
 
Към края на 2020 г. по данни на НСИ в България децата от 0 до 18 ненавършени години 
са общо 1 190 546 или 17,2% от общо 6 916548 лица. Приоритетната група за 
проекта с децата на възраст от 0 до 3 години включва около 15% от всички  
 



 
 
 
 
 

Проект „Цветно утре за нашите деца” 

е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 

до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, 

„Отворено общество” и „Портикус” 
 

Подкрепата за финансираната страна Фондация „Фонд ИГА” е осигурена от Фондация „Тръст за социална 

алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна  

Фондация „Фонд ИГА” и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална 

алтернатива” или нейните партньори. 

2 
 

деца (183 558). Около ¼ от тях живеят на село, а още около 20% в малки градове. 
 
Данните от проучването показват значителни различия по региони в наличието на 
лекари педиатри, натоварването, респективно евентуални затруднения с достъп. Така 
например най-голямо е натоварването в Ямбол – 1633 деца на един педиатър, в Сливен,  
Перник и Добрич се падат по повече от 1320 деца, докато във Видин един педиатър следва 
да обслужва средно 479 деца, в Габрово – 551 деца, а във Варна, Кюстендил, Хасково – до 
672.  
 
Като най-често срещан проблем се изтъква цената на лекарствата, която ограничава 
достъпа на децата до лечение. За съжаление тази причина остава валидна и към 
настоящия момент заради ниските доходи като цяло в страната, особено за някои групи 
семейства, но далеч не е единствена. Данните от доклада регистрират и други проблеми: 
• Липса на аптеки. 
• Липса на педиатри, личен лекар, респективно достъп до рецепта (предписание). 
• Липса на редовен транспорт до областните/общински центрове с други малки населени 
места.  
 
2. Национална нормативна рамка  
 
Здравеопазването, включително достъпът до лекарства без или с намалено заплащане в 
България – както и в останалите страни от ЕС, се финансира от здравноосигурителните 
системи и/или държавния бюджет. По отношение на децата у нас конкретното измерение 
на държавната политика се състои в поемането от държавния бюджет на здравните 
вноски на всички деца до 18 години, както и достъп за сметка на държавния бюджет до 
допълнителни лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели 
извън Позитивния лекарствен списък. В допълнение Законът за здравето обявява децата 
до 1 година за приоритет при осигуряването на достъпна и качествена здравна помощ и за 
обект на особена здравна закрила (чл.2). 
 
Не са предвидени специфични механизми за допълнителни облекчения за 
децата от 0 до 3-годишна възраст.  
 
3. Лекарствена политика в България  
 
Законът за лекарствените препарати в хуманната медицина определя лекарствената 
политика като част от държавната здравна политика. Финансовата достъпност е пряко 
обвързана със системата за здравно осигуряване, доколкото достъп до лекарства, чиeто 
заплащане се поема изцяло или частично от бюджета на НЗОК, имат здравно осигурените 
лица. 
 
Освен това обаче, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от държавния 
и/или общинските бюджети при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 
здравеопазването, може да се финансира предоставянето на медицински услуги и 
дейности по реда на чл. 82 от Закона за здравето.  
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В България се прилага медицински критерий на база на МКБ-10 (Международна 
класификация на болестите 10-а ревизия – класификация на СЗО за кодиране на 
заболявания и състояния). На основание чл. 45 ал. 4 от Закона за здравното осигуряване 
Надзорният съвет на НЗОК определя списък за заболяванията, за чието домашно лечение 
НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински цели. Реимбурсирането се извършва на база 
т.нар. Позитивен лекарствен списък. В него се включват лекарства, отпускани по лекарско 
предписание и заплащани от НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване и от бюджетите на лечебните заведения по Закона 
за лечебните заведения. 
 
4. Добри практики в Германия и Швеция 
 
Интерес от гледна точка обмяна на опит представляват Швеция и Германия. 
 
В Германия, считана за страна с много добра здравноосигурителна система, лекарствата 
по лекарско предписание за всички деца се отпускат без доплащане. Общественото 
осигуряване покрива посещения при лекар, престой в болница, основни стоматологични 
грижи, лекарства по лекарско предписание, застраховка срещу злополука, застраховка за 
дългосрочни грижи, право на обезщетение при болест, обезщетение при болест за дете и 
обезщетение за майчинство. 
 
В Швеция от 2016 г. влиза в сила реформа, съгласно която лекарствата по лекарско 
предписание за деца (0-18 г.) стават напълно безплатни, независимо от финансовото 
състояние на семейството. Извършената три години по-късно оценка на Националния 
съвет по здравеопазване и благосъстояние показва, че се е увеличило потреблението на 
лекарства сред децата. В най-голяма степен този фактор се отчита при семействата с 
ниски доходи, които преди реформата са се въздържали от купуването на някои лекарства 
поради необходимост от доплащане. 
 
5. Предпочитания и актуални нагласи на родителите  
За пълнота на информацията, респективно анализа, е проведена целева анкета сред200 
родители в България. Данните дават надеждна обратна връзка, необходима за оценка на 
важни аспекти, свързани с евентуални бъдещи действия. Основни изводи от 
анкетата към доклада:  
• Регистрира се нагласа сред родителите да бъде осигурен достъп до безплатни лекарства 
за възможно най-големи групи деца. Над половината (52%) подкрепят универсален 
достъп за всички деца до 18 г.  
• Заплащане на всички медикаменти, посочени в рецептите, включително хранителни 
добавки, витамини, имуностимуланти и др., които са значителна част от сумата.  
• Основно условие за предоставяне на безплатни лекарства е наличието на лекарско 
предписание – рецепта. Електронните рецепти се разглеждат като бърз и ефективен 
инструмент.  
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Целта на проекта "Цветно утре за нашите деца" е ангажиране на широката 
общественост и осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички 
деца до 3 години. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни 
стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.  
 
За още информация последвайте страницата във Facebook Цветно утре за нашите 
деца 
 
 

https://www.facebook.com/TsvetnoUtre
https://www.facebook.com/TsvetnoUtre
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