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РЕПУБЛИКА     БЪЛГАРИЯ 
 

МИНИСТЕРСКИ    СЪВЕТ 
____________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ   № 267 
 

от 23 април 2001 година 
 

ЗА приемане на Национална здравна стратегия "По-добро здраве за по-
добро бъдеще на България" за периода 2001 - 2010 г. и утвърждаване на 
План за действие към Националната здравна стратегия за периода 2001 - 
2006 г. 
 
 
На основание чл. З, ал. 1 от Закона за народното здраве 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Национална здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро 
бъдеще на България" за периода 2001 - 2010 г. 

2. Утвърждава План за действие към Националната здравна стратегия по т. 
1 за периода 2001 - 2006 г. 

 
 
 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Петър Жотев 
 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева 

 
Вярно, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ: /п/ Златина Николова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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2.  Национална стратегия за профилактичен  онкологичен  скрининг в  
Република България 
Изпълнители: МЗ, НЗОК, РЦЗ, ОПЛ 
Период: 2001 г.-2006 г. 
Финансови ресурси: 19,2 млн.лв. от НЗОК по видове ракови заболявания, както 
следва: 
а) 7,8 млн.лв. - за рак на маточната шийка 
б) 9,9 млн.лв. - за рак на млечната жлеза 
в)  1,5 млн.лв. - за рак на простатата 
и 4,798 млн.лв. от РБ по години, както следва: 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
998 000 920 000 745 000 745 000 695 000 695 000 
Масовият скрининг, целящ разкриването на състоянието и преканцерозите, 
водещи до ракови заболявания, е една от възможните най-успешни мерки на 
общественото здравеопазване за профилактика на злокачествените 
заболявания. Целта е да се увеличи относителния дял на откритите и лекувани 
в по-ранен стадий заболели от най-често срещаните онкологични заболявания, 
при които ранното откриване е възможно и икономически оправдано. В 
резултат на програмата се очаква намаляване на смъртността от тези 
заболявания с около 30%. 
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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 
И 

РАБОТНА ПРОГРАМА 
за профилактичен онкологичен скрининг в Р. България, 2001-

2006 
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
I. ОБОСНОВКА НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Онкологичният   проблем   в   Р.   България   и   в   света   в 
2. началото на 21 век 
3. Характеристика на стратегията за скрининг 
4. Цел на скрининга 
5. Основни принципи на стратегията: 

II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
1. Рак на маточната шийка 
2. Рак на гърдата 
3. Рак на простата 
4. Диагностика и лечение на сигнализираните лица 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА. 
IV.БЮДЖЕТ 
I. ОБОСНОВКА НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Онкологичният проблем в Р. България и в света в началото на 21 век 

1.1. Засягането на българското население от онкологични заболявания 
постепенно, но вече много осезателно, зае мястото на приоритетен здравен, 
социален и психологически проблем. Само за по-малко от две десетилетия 
броят на новозаболелите от рак се е удвоил и наближава годишно 30 хиляди 
души, а близо 20 хиляди български граждани умират от злокачествени 
заболявания. 

При жените в работоспособна възраст ракът заедно със сърдечно-съдовите 
заболявания е най-честата причина за смърт. Раковите заболявания са и най-
честата причина за инвалидизация в тази възраст. 

При отчитане на съвкупността от преки и косвени разходи онкологичните 
заболявания се явяват водещ ресурсоемък "консуматор" в съвременното 
здравеопазване. 

1.2. Тази тревожна реалност не се отнася само за нашата страна. При страните 
от Европейската общност взета като цяло, най-честата причина за смърт при 
жените е ракът на гърдата. Колосални са разходите за нови лекарствени 
средства,за поддържане качеството на живот при болните в терминален стадий 
и за престоя в клиниките. 

1.3. Всичко това се явява достатъчно сериозно основание да се търсят 
рационални пътища и подходи за намаляване бремето за индивида, 
семейството, обществото и държавата, с което го натоварват раковите 



стр. 4 от общо 11 

заболявания. 

Един от основните и с вече доказана ефективност подход е този за по-ранно 
откриване на заболелите. Опитът е показал, че най-добрият начин да се 
постигне ранно откриване, а от тук навременно и успешно лечение е 
популационният скрининг. Този скрининг вече зае постоянно и дори водещо 
място във всички международни и национални програми за борба с 
онкологичните заболявания. Неговото присъствие или отсъствие в 
практическата дейност на здравната система на дадена страна е важен 
показател за оценка на ефективност и съвременност на тази система. 

2. Характеристика на стратегията за скрининг 

2.1. Понятието скрининг е дефинирано за първи път през 1957 година от 
Комисията по хронични заболявания на САЩ (US Commission on Chronic 
Illness), като: "Предполагаемо идентифициране на неразпознато заболяване 
или дефект, чрез използване на тестове, прегледи или други процедури, които 
могат да бъдат бързо приложени". Масовият скриниг, целящ разкриването на 
състоянието и преканцерози, водещи до рак, се смята за един от възможните и 
най-успешни мерки на общественото здравеопазване за профилактика на 
злокачествените заболявания. Добре организираната програма за масов 
скрининг може съществено да намали смъртността от редица злокачествени 
заболявания, а така също и заболяемостта от инвазивни форми на рака. В по-
голямата част на Европа и Северна Америка скрининговите програми са 
въведени през последните 20-30 години, а за рак на маточната шийка от 40 г. и 
са доказали своята ефективност. Световната практика и настоящите знания по 
този проблем сочат, че най-ефективни скринингови програми се прилагат за рак 
на маточната шийка, рак на женската гърда и рак на простатата. 

2.2. В резултат на скрининга за рак на маточната шийка в скандинавските 
страни ,честотата на инвазивните форми, а от тук и смъртността е намаляла с 
пъти, а за рака на млечната жлеза с около 30%. 

В контраст с това, в една страна като България, в която бе въведен скрининг за 
рак на маточната шийка, който на практика на функционира от средата на 80-те 
години, ситуацията е изключително неблагоприятна, както в тенденциите при 
посочените три заболявания, така и в честотата на инвазивните им форми. 
През последните години от рак на млечната жлеза у нас ежегодно заболяват 
над 3100 жени, от рак на маточната шийка - над 950 и от рак на простатата - 
над 1000 мъже. Ограниченото прилагане на масов скрининг с цитонамазки при 
рак на маточната шийка доведе до бързо нарастване заболяемостта и 
смъртността при тази локализация, с което понастоящем нашата страна се 
нарежда на едно от първите места в Европа. При рака на женската гърда 
приблизително 50 % от новите случаи са при населението до 60 години. 
Налице е ясно очертана тенденция за бързо нарастване на заболяемостта при 
жените в работоспособна възраст. Още по-тревожно е положението при рака 
на маточната шийка, където 70 % от случаите се регистрират до 60 годишна 
възраст. Късно диагностицираните / III + IV стадий/ при рак на женската гърда 
са около 35 %, при рак на маточната шийка 31 % и при рак на простатата 43%. 
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Тези данни, както и неблагоприятните тенденции през последните години, 
влошават ефективността на лечението и преживяемостта на онкоболните, 
водят до нарастване на икономическите загуби, инвалидизиране и смърт на 
хора, особено такива в активна възраст. 

3. Целта на дейността, реализирана чрез стратегията за онкологичен скрининг 
е следната: 

�  да се увеличи относителният дял на откритите и лекувани в преклиничен и 
по-ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка, млечната жлеза и 
простатата, при които ранното откриване е възможно и икономически 
оправдано. С това да се намали смъртността на тези заболявания с около 30 
%. 

� Да се повиши здравната култура на населението и се създадат трайни навици 
за периодично наблюдение и изследване при семейния лекар. 

4. Основни принципи на стратегията: 

� Изборът на онкологичните заболявания, които подлежат на профилактика 
чрез ранно откриване се извършва въз основа на утвърдени и международни 
стандарти и норми. 

� Единствената форма на дейност за ранно откриване е организирания 
скрининг на цялата подлежаща за дадена територия група от населението или 
обхващане на рискови контингенти. 

� Скрининг се провежда където и когато е осигурено бързо и адекватно 
изследване и лекуване на сигнализираните пациенти. 

Практическата дейност по скрининга е съпроводена с проспективни научни 
проучвания за анализ и оценка на здравна и икономическа ефективност на тази 
дейност. 

Следва да се осигури пълно взаимодействие на профилактичната програма с 
Националния раков регистър, който да регистрира и сигнализира навреме 
промените. 

Профилактичният скрининг се реализира изцяло на програмен принцип. 

Програмата започва с общ подготвителен период, влючващ: 

- обучение на кадри;  

- определяне на мрежа от лечебни заведения и лаборатории за необходимите 
изследвания, съобразени с Националната здравна карта; 

- насочване на сигнализираните случаи за последваща диагностика и лечение; 
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- изграждане на скринингов регистър, осигуряващ изпълнение и контрол на 
програмата; 

- цялостната организация и контрол на профилактичния скрининг се 
осъществява от Ръководство на програмата.  

� След приключване на програмата, дейностите, които са били неин обект 
стават неразделна част от здравната дейност и система на страната - като най-
тясно свързани с нея са специализираните онкологични заведения. 

II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Рак на маточната шийка 

• Скринингов метод - цитологично изследване 
• Възраст на изследваните жени /начална, крайна/ - всички жени на 
възраст от 25 до 60 години 

• Интервал на изследване в години - 3-годишен скринингов интервал, 
който осигурява 91.3% предпазен ефект, което означава не повече от 10 
скринингови намазки в живота на всяка жена. 

• Годишен контингент за изследване - при 3-годишен интервал, 
едногодишният контингент е около 650 000 жени. 

• Медицински специалисти, които извършват изследването: 
Видове специалисти Необходими Налични 
Общопрактикуващи или гинеколози/ 
АГ/ Цитотехници 

5000 76 5200 63 

Цитопатолози 30-40 33 /22 лиценз/ 
Цитотехниците следва да изгледат за 3-годишен период (250 работни дни 
годишно) 4 млн. цитонамазки, при дневен норматив 70 намазки. Това означава, 
че за изпълнението на тази задача са необходими 76 цитотехника. По линия на 
ДОЗ и някои от специализираните АГ болници има действащи 63 биолози и 
лаборанти. Необходимо е създаването на постоянно действаща паралелка (от 
10-15 лица) за обучение на цитотехници в медицинския колеж. 
Броят на лекарите-цитопатолози, притежаващи необходимото образование и 
квалификация, предстои да бъде уточнен. Поначало, всяка цитологична 
лаборатория трябва да бъде ръководена от лекар-цитопатолог, а в по-големите 
лаборатории броят им да бъде съобразен с тяхната натовареност. При 13 
лаборатории към онкологичната мрежа, 6 на ВМИ и 6 специализирани АГ 
болници се предполага, че са необходими 30-40 специалисти. В момента има 
22 лицензирани цитопатолози, а други 6 са на основен подготвителен курс. 
Основната трудност   ще   бъде   тяхното равномерно разпределение в 
страната.  

• Място на извършване на изследванията 
- скринингов преглед: кабинета на семейния лекар или    акушер-
гинеколога от извънболничната помощ 

- цитологичен скринингов тест - цитологичните лаборатории на 
НОЦ, ДОЗ, МУ, специализираните АГ болници, някои по-големи 
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оторизирани за целта лаборатории 
- колпоскопско изследване на цитологично сигнализираните жени -
онкопрофилактичните кабинети и хистопаталогичните лаборатории 
на ДОЗ,  МУ,  специализирани АГ  болници,  всички  големи  
областни болници,        както    и    някои   лицензирани    частно    
практикуващи онкогинеколози 

- хистологично изследвание - хистопатологичните лаборатории на 
ДОЗ,  МУ,  специализирани  АГ  болници,  всички  големи  
областни болници  или оторизирани    за целта самостоятелни 
медико-диагностични лаборатории 

- организация на скрининговата дейност и скринингов регистър - на 
база ДОЗ и НОЦ. 

Срок: постоянен                     
Изп.: МЗ, НЗОК, НОЦ, ДОЗ 

• Уточняващи методи на цитологично сигнализираните жени 
• за първично стадиране - колпоскопско изследване, придружено от 
прицелна биопсия и ендоцервикален кюретаж, с последващо 
хистологично изследване 

• за дефинитивно стадиране - хирургична, електро или лазерна конизация 
на маточната шийка, с последващо хистологично изследавне 

• Участниците в скрининга се задължават да изпращат обратна 
информация за резултатите   от  съответните   изследвания   до   
общопрактикуващия   лекар,   чрез попълване на индивидуална 
скринингова карта. Приложение 1. 

2. Рак на гърдата 
• Методи на изследване 

- анамнеза - рискови фактори (Приложение 4) 
- физикален преглед 
- мамография 

• Подлежаща популация 
- I гр. - 40-49 год. - 600 000 жени 
- II гр. - 50 - 69 год. - 1 100 000 жени 

• Интервал на изследване 
- I гр. - през година 
- II гр. - през три години 

• Медицински специалисти, които извършват прегледа 
- анамнеза - семеен лекар 
- физикален преглед - хирург от извънболнична помощ  
- мамография - рентгенолог 

• Място на извършване на скрининга 
- в кабинета на семейния лекар, лицензирани за целта хирургични 
кабинети, мамографите в ДОЗ, НОЦ и други здравни заведения, в 
които има проверени мамографски апарати.  

• Участниците в скрининга се задължават да изпращат обратна 
информация за резултатите от съответните изследвания до общо 
практикуващия лекар. 

Срок: постоянен                     
Изп.: МЗ, НЗОК, НОЦ, ДОЗ 
3. Рак на простатната жлеза 
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• Методи на изследване: 
• дигитално ректално изследване /ДРИ/ простатно-специфичен антиген 

/PSA/ 
• На скрининг подлежат мъже с фамилна обремененост 
• Възраст на изследваните мъже 

- начална - 45 години 
- крайна - 69 години 

• Интервал на изследване в години - ежегодно 
• Годишен контингент за изследване - около 100 000 души по данни от 

1995 г. 
• Медицински специалисти, които извършват изследването: 
• ДРИ - общопрактикуващ лекар, уролози, хирурзи от извънболничната 
помощ - PSA - лабораторни лекари, лаборанти 

• Място на извършване на изследването: 
- ДРИ и вземане на кръв за изследване на PSA - в кабинета на общо 
- практикуващия лекар, хирургичен /урологичен/ кабинет 
- PSA - специализирани клинични лаборатории 

Участниците в скрининга се задължават да изпращат обратна информация за 
резултатите от съответните изследвания до общопрактикуващия лекар, чрез 
попълване на фиш за скринингово изследване. Приложение 2. 
Срок: постоянен                     
Изп.: МЗ, НЗОК, НОЦ, ДОЗ 

• Провеждането на скрининга изисква семейните лекари да преминат 
едноседмична програма за обучение, включваща изграждането на общо 
теоритични и практически умения. 

Приложение 3. 
Срок: постоянен                      
Изп.: НО 
4. Диагностика и лечение на сигнализираните лица 
Уточняване на диагнозата и съответно лечение на лицата сигнализирани от 
скрининга, ще се извършва в лечебните заведения в страната. 
Очаква се, че при различните локализации, на които се провежда 
профилактичен скрининг, сигнализираните ще бъдат приблизително 10 % от 
изследваните лица, както следва: 
Локализации Подлежащи        на 

скрининг годишно 
Сигнализирани 

Маточна шийка 650 000 65000 
Женска гърда 666 000 66000 
Простата 100 000 10000 
Всичко: 1 416 000 141 600 
За допълнителни диагностични процедури (лабораторни и визуални) за 
уточняване на диагнозата ще преминат 141 600. Предполага се, че 10 % от тях 
ще се нуждаят от стационарно и друго лечение. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА. 
Внасяне в МС на доклад на министъра на здравеопазването и Проекторешение 
за приемане на Национална стратегия за профилактичен онкологичен скрининг 
в Р.България от правителството. 
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Срок: 30 септември 2000 г.                                
Изп.: МЗ 
2.Осигуряване финансиране на програмата: 
Срок: постоянен                                               
Изп.: МЗ, НЗОК 
3. Определяне координиращ съвет на програмата: 
а/ директор /координатор/ на програмата; 
б/ експертен състав/група за изпълнение на програмата/; 
в/ организатори, секретар. 
Срок: 30 септември 2000 г.                               
Изп.: МЗ 
г/ офис /база/ за работа. 
д/ информационно осигуряване : 
- създаване на скринингов регистър 
- създаване на банка данни за световния опит: печатни материали, Интернет и 
други; 
установяване на преки контакти с институти, учени и организатори в   сходни 
области. 
Срок: постоянен                                               
Изп.: МЗ, НЗОК и ръковод. на програмата 
4.   Изготвяне  на разгънати  оперативни  програми  за скрининга по  етапи  и 
локализации 
Срок: постоянен                                       
Изп.: ръковод. на програмата 
5. Изготвяне на модел и определяне работния колектив за проспективно 
проучване за ефективността от скрининг. 
Срок: постоянен                             
Изп.: ръковод.на програмата 
6.   Осигуряване   с   необходимите   кадри   и   тяхната   квалификация   за   
всяка локализация: 
а/ определяне на необходимите кадри по категории, образование и брой; 
б/ поименно определяне на кадрите за първия етап; 
в/ на дейности за квалификация на необходимите кадри за първия етап: 
�  семинари /курсове за общопрактикуващите лекари /G.P./ 
�  класове за цитотехници 
�  курсове за мамографисти 
�  семинари за патолози 
Срок: постоянен                                       
Изп.: МЗ, НЗОК, МУ и ръковод. на програмата 
7. Осигуряване с апарати, технически съоръжения и консумативи за първия 
етап. 
Срок: 2001 год.                                         
Изп.: МЗ, НЗОК 
8. Осигуряване участието на населението подлежащо на скринингови прегледи 
и изследвания: 
а/ изготвяне поименни списъци на всички подлежащи; 
б/ срещи по населени места и с ръководствата в Регионалния център; 
в/ изготвяне на листовки и други печатни материали и достигане на всеки 
подлежащ на изследване; 



стр. 10 от общо 11 

г/ специални съвместни програми с местните TV, радио и печатни издания. 
Срок: постоянен                          
Изп.: РЦЗ, НОЦ, ДОЗ, ХЕИ, Фондация "Борба с рака" и неправит. 
организации 
При реализиране на стратегията участвуват държавни, неправителствени и 
други институции имащи отношение към проблема "Злокачествени 
новообразувания" - МЗ, НЗОК, МФ, Комисия по здравеопазване към НС, 
Министерство на труда и социалната политика,Медицински университети, 
институти и колежи, органи по местно самоуправление, Фондация "Борба с 
рака", международни програми и др.



 

 

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН 
ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ ЗА 2001 г. 
 

РАЗХОДИ СУМА 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ  

  БЮДЖЕТ ДРУГ ИЗТОЧНИК 

  РБ    ОББ     ДРУГ 
КРЕДИТ    ДАРЕНИЕ    
ДРУГИ 

1. КАПИТАЛОВИ 
РАЗХОДИ 998 000 990 000 
В т.ч.:    
за ДМА 353 000 353 000 
за НДМА    
за строителство и 
ремонти    
    
2. ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ    
В т.ч.:    
възнаграждение 7 200 7 200 
социално-
осигурителни 3 000 3 000 
плащания    
    
3. ДАНЪЦИ/ТАКСИ    
4. ДРУГИ    
обучение/квалификация 38 000 38 000 
материали/стоки 192 800 192 800 
услуги 395 800 395 800 
командировки 4 200 4 200 
текущи разходи 4 000 4 000 
други    
Провеждането на самия скрининг, според експертна оценка по цени 2000 г. е 
представено на табл.2. 
 
Табл. 2. Цени на скрининговите прегледи и изследвания, според експертна 
оценка 
Локализации Подлежащи на 

скрининг 
годишно 

Единична цена 
(лева) 

Всичко за 
едногодишен 
период в лева 

Маточна шийка 650 000 12 7 800 000 

Женска гърда 666 000 15 9 990 000 

Простата 100000 15 1 500 000 

Всичко 1416000  19290000 

 


