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Закон за здравето, Чл. 127. (1) За осигуряване на безрисково 
майчинство всяка жена има право на достъп до здравни 

дейности, насочени към осигуряване на оптимално 
здравословно състояние на жената и плода от възникване на 

бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.
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7000 бебета годишно се раждат от бременности, 
непроследени от медицински специалист

*данните за 2021 г. са до 30 септември 2021

- раждания на здравноосигурени жени

- раждания по Наредба 26 на МЗ



Програма „Майчино здравеопазване“
Здравно НЕосигурени 

бременни

Здравноосигурени бременни 

(нормална бременност)

Анамнеза за рискови фактори, определяне

на вероятния термин на раждане
1 1

Измерване на артериално кръвно налягане 1 10

Антропометрия (ръст, телесна маса, външна 

пелвиметри)
1 10

Гинекологичен статус
1

2
(и повече по преценка)

Сърдечна дейност на плода 1 
(ако е в съответния срок 

на бременността)
8

Вземане на онкопрофилактична цитонамазка не се предвижда 1

Вземане на влагалищен секрет за 

микробиологично изследване
1 2

Акушерска ехография 1 2

Рутинно послеродово наблюдение (до 42-я 

ден след раждането)
не се предвижда 2



Кампанията „Всяко бебе е БЕЗценно“

Събиране на доказателства - защо 
всички жени трябва да имат 
достъп до прегледи и 
изследвания в периода на 
бременността?

Кампания за информиране на 
обществото и институциите за 
проблема и възможните решения

Дейности на местно ниво сред 
жени в тежко социално-
икономическо положение

Правен анализ на достъпа на 
неосигурените жени до 
медицинска помощ – адв. Мария 
Шаркова
Доклад „Цената на 
безразличието“, април 2021 г., д-
р В. Стойчев, ЛАРГО

Страница www.vsiakobebe.eu
Facebook - Всяко бебе е БЕЗценно
Instagram - vsiakobebe

Работа с 4 групи за самопомощ в 
гр. Харманли, с. Ивански, 
Ботевград – с. Скравена и с. 
Врачеш.

https://docs.google.com/document/d/1DheOkFqOF-hCDSzRewQdk6xLrss7_aOcbFzQDnANkIw/edit?usp=sharing
https://venellin.files.wordpress.com/2021/04/report-complete-2021.pdf
http://www.vsiakobebe.eu/
https://www.facebook.com/vsiakobebe/?ref=pages_you_manage


Колко струва непроследената бременност?

600
8150

39570

58120

грижа за здраво 
новородено (06)

грижа за 
новородено с 

леки усложнения

грижа за 
новородено със 

средни 
усложнения

грижа за 
новородено с 

тежки 
усложнения

Цена за болнична грижа за здраво 
новородено и при усложнения 

(цени в лв. спрямо НРД от май 2022 г.)
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Проследяване сега

Пакет от 4 прегледа и изследвания

Пакет от 8 прегледа и изследвания

Грижа за новородено с леки 
усложнения

Грижа за новородено със средни 
усложнения

Грижа за новородено с тежки 
усложнения

РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ЗА ЕДНО

БЕБЕ СПРЯМО ГРИЖА ЗА НОВОРОДЕНО С УСЛОЖНЕНИЯ (В ЛВ.)*
РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ЗА

СПРЯМО ПРИХОДИ ОТ ПРЕВЕНЦИЯ (В ХИЛ. ЛВ.)

1220

2636

Изравняване на правата на 
бременните без осигуровки 

с тези на осигурените

Спестявания при 5% 
превенция

* Доклад „Цената на безразличието“, април 2021



Застъпнически инициативи 

Срещи на местно, регионално и национално ниво с директори на болници, лекари, 
социални работници, НПО, здравни медиатори, съсловни организации:

Работни срещи с БЛС, НЦОЗА, Майчин дом, ПЗК, МЗ и получена подкрепа.

Внесена петиция с 3700 подписа на хартиен носител и 301 електронни подписа
за промяна на Наредба 26 в МЗ –
април 2022 г.

Междуинституционална среща 
в Парламента на 13 май 2022 –
“Непроследената бременност –
проблеми и възможности“ – 50 участника

Проведени регионални форуми –
Силистра, Търговище, Сливен, Бургас,
Ботевград, Харманли, Кюстендил, 
Перник и др. – 342 участника



Наредба 26 в процес на обществено 
обсъждане (07.07. – 06.08.2022)

• Увеличаване на броя на 
медицински и медико-
диагностични дейности, 
заплащани по Наредба 26/2007 г. 
на МЗ – 4 прегледа и разширен 
пакет лабораторни изследвания

• Включване на дейности, 
предвидени за рискови 
бременности в Наредба 26 – до 
две хоспитализации за периода на 
бременността



Нови предизвикателства

• Стимулиране на лекарите и лабораториите да работят по 
Наредба 26 с жени от бедни общности.

• Популяризиране на промяната сред потенциалните 
ползватели на прегледи и изследвания по Наредба 26.

• Електронно здравеопазване и възможност за надеждно 
отчитане и навременно заплащане на извършените 
медицински дейности.

• Проследяване от страна на държавата на резултатите от 
приложението на Наредба 26, ежегоден анализ и 
подобряване на изпълнението. 



Следващи стъпки

Портал за обществени 
консултации: 
https://www.strategy.bg/PublicConsu
ltations/View.aspx?lang=bg-
BG&Id=6951

Подкрепете промяната на 
Наредба 26/2007 на МЗ със 
становище в срок до 06 
август 2022 г.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6951


Кампанията „Всяко бебе е БЕЗценно“ се 
изпълнява в рамките на проект „С грижа от 
0 до 3“ на Тръст за социална алтернатива 

https://we-care.bg, www.vsiakobebe.eu

https://we-care.bg/
http://www.vsiakobebe.eu/

