
ПРОЕКТ “ЦВЕТНО УТРЕ ЗА 
НАШИТЕ ДЕЦА”



Информация за проекта

Изпълняващи организации – Фондация “Фонд ИГА”

Сдружение “ЛАРГО” 

Сдружение “Клуб на НСО” 

Сдружение “Хаячи”  

Сдружение „Инициатива за равни възможности“ 

Сдружение “Жажда за живот” 



Застъпнически проблем

• Липса на национална лекарствена политика -
основна бариера за по-достъпно 
здравеопазване, особено в сферата на 
майчиното и детско здраве

• Недостиг на средства за лекарства за деца
• Най-засегнати са бедните и уязвими групи.
• Достъпът до медицинска помощ и специалисти

– само предпоставка, но не и достатъчно
условие за достъпност на лекарствата за
амбулаторно лечение на деца

• Грижите за здравето на децата и майките -
недостатъчни и неефективни.



Съпътстващи проблеми и 
последствия за децата

• Високи разходи за лекарства на деца 0-3 г.;
• Непокриване на други базови нужди на семействата, поради заплащане на 

лекарствата;
• Недостатъчни доходи за заплащане на лекарствата и достъп до здравна 

помощ
• Повишени разходи за спешна помощ

Последствия за децата:
• Повишена заболеваемост, включително хронична 
• Повишен риск за отделяне на деца от семействата
• По-чести посещения на лекар
• Висока детска смъртност
• Повишен брой хоспитализации



Основна цел на проекта
Приемане на нормативни и законодателни промени
за осигуряване на универсален достъп до безплатни
лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.



Стъпка 1: Изготвяне на доклад за определяне на бенефициентската група, основните 
проблеми и начините на разрешаването им в други държави от ЕС

- Потенциална бенефициентска група - малко над 180 000 деца.
- Необходими средства за осигуряване на безплатни лекарства за деца от 0 до 3 г. 

на база 300 лв на дете – 55 067, 4 лв
- Препоръки - въвеждане чрез нормативна промяна на общ универсален достъп до 

безплатни лекарства и хранителни добавки за тях.

СТЪПКИ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА



Стъпка 2: Изготвяне на предложение за осигуряване на универсален
достъп до лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от
0 до 3 годишна възраст.

СТЪПКИ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА



Предложение:

При преглед на законодателството в сферата на здравеопазването и 
здравните услуги, достъп до безплатни лекарства за децата от 0 до 3 
годишна възраст може да бъде въведен чрез изменение и 
допълнение на Закона за здравното осигуряване и конкретно в чл. 45 , 
ал.1, т.11   като се допълни

б) предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за 
употреба лекарства за деца до 3 годишна възраст;



Чл. 45, ал. 1, т. 12 да се допълни така:

б) предписване и безвъзмездно отпускане на медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели и
хранителни добавки, предназначени за домашно лечение на
територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска помощ за деца до 3 годишна възраст.



Механизми за получаване на безплатни 
лекарства

1. Издаване на електронна рецепта за безплатни лекарства от лекар, като
бенефициенти са деца до 3 годишна възраст;

2. Въвеждане на вписване на предписаните лекарства и лекарствени
продукти в електронна здравна книжка на съответното дете.

• Контрол и регулация на механизмите - чрез издаване на наредба на
Министъра на здравеопазването.

• Невъзможност за въвеждане на ограничения относно предписването и
безвъзмездното отпускане на лекарства, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели за деца до 3 годишна
възраст от подзаконовата нормативна уредба.



МОТИВИ:
 Предложението засяга възможността за достъп до безплатни 
лекарства на всички деца от 0 до 3 години, така че да могат да 
бъдат пълноценно лекувани в най-важните за тяхното развитие 
години.
 С приемането на предложението ще се осигури равен достъп 
до лекарства на всички деца от целевата възрастова група, 
независимо от финансовото състояние на семействата им.
 Ще има положително влияние върху цялото общество чрез 
намаляване на социалното и здравно неравенство.
 В дългосрочен план ще доведе до спестяване на разходи като 
цяло, поради навременно и адекватно лечение. 



СТЪПКИ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА

Стъпка 3: Провеждане на регионални форуми на 
участващите в проекта организации, с цел 
огласяване на проблема, представяне на 
изготвеното предложение и набиране на подкрепа 
от други НПО, представители на държавната 
администрация, журналисти.

Стъпка 4 : Провеждане на Национална кръгла маса.

Стъпка 5 : Депозиране на подкрепеното 
предложение за разглеждане в Народното 
събрание.



Прогрес до момента:

1.   Сформирана застъпническа група по инициативата с 
ключови експерти от различни институции – Министерство на 
здравеопазването, Български фармацевтичен съюз, 
Омбудсман на Република България;
2. Информиране на широката общественост чрез проведени 
четири от общо шест регионални форума и събрана подкрепа 
от ключови институции относно предложението;
3.  Запознаване с инициативата и предложението на 
министъра на здравеопазването Асена Сербезова



Предстоящи дейности:

1. Финализиране на текста на Предложението 
след провеждане на всички застъпнически 
събития; 
2. Провеждане на Национална кръгла маса;
3. Продължаване на събирането на подкрепа 
за Предложението и неговото внасяне в 
Народното събрание



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


