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ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ПО ХИВ, 
ТУБЕРКУЛОЗА И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ 

Покана за участие в семинар на граждански организации по 
застъпничество за устойчивост и преход в сферата на ХИВ, туберкулоза и 

намаляване на вредите в България 
5-7 юли 2017 

Хотел Хемус, бул. Черни Връх 31 
София, България 

 
Евразийската мрежа за намаляване на вредите и Европейска коалиция по ТБ Ви канят 

да кандидатствате за участие в семинар на гражданското общество за застъпничество, 

устойчивост и преход в областта на ХИВ, туберкулозата и намаляването на вредите, 

който ще се проведе в София, България от 5 до 7 юли. 

 

Семинарът ще събере до 40 участници в София и е предназначен за представители на 

организациите на гражданското общество и активисти от общността, които се 

интересуват от обединяване на силите за застъпничество 

 

Семинара се финансира от CHAFEA и от програмата на Глобалния фонд за 

общностите, права и равенство на половете. 

 

Моля, вижте приложената информация за състоянието на ХИВ, туберкулозата и 

намаляването на вредите в България, проектопрограмата на събитието и въпросника на 

участниците. 

 

Моля да попълните в анкетата за участниците следваща линка до 14 юни 2017 
https://www.surveymonkey.com/r/P6S85L6.  Броя на участниците е ограничен. 

 

Насърчаваме участниците да изпратят въпросника на английски език, но ако 

попълването на формуляра на английски език не е възможно, попълнете въпросника на 

български език. 

 

Ако имате допълнителни въпроси може да се свържите с г-жа Наталия Подогова на 

natalia.podogova@harm-reduction.org и г-жа Анет Кук на anete.cook@results.org.uk. 

Моля да се запознаете с по-подробно изложената информация за семинара.  

 

Благодарим Ви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 
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Целта на семинара е да помогне за мобилизирането на съвместни усилия за 

застъпничество на гражданското общество за две основни цели: 

- Устойчиви местни инвестиции в основни услуги, свързани с ХИВ и туберкулоза, 

управлявани от НПО, и  

- Реформи насочени към личния модел на грижа за ТБ.  

 

Цели: 

 

o Да информира относно последните събития във връзка с финансирането от 

страна на МЗ за програмите за ХИВ и туберкулозата, разработването на 

механизъм за договаряне на НПО в МЗ и оптимизирането на компонентите, 

изпълнявани от НПО, както и реформи на ТБ за въвеждане на модела, 

ориентиран към хората; 

 

o Да сподели иновативни примери за застъпничество: застъпничество за 

бюджета, застъпничество между вътрешни и външни лица, застъпничество, 

ръководено от пациентите; 

 

o да се споразумеят за общи препоръки и възможности за застъпничество в 

краткосрочен (3 месеца) и едногодишен период; 

 

o Да се определи проследяването на застъпничеството след семинара 

(координация на комуникацията, съвместни писма / срещи с властите, 

партньорства, финансиране, подготовка на аналитични материали за ролята 

на НПО и др.); 

 

o Да проведе двучасова среща с ключови държавни служители на ХИВ и ТБ и 

други заинтересовани страни, за да обсъди исканията (препоръките) на 

гражданското общество и възможностите за ангажиране на гражданското 

общество. 

 

Логистика и език 

 

Формат на срещата: 

- Capacity building and joint advocacy planning on 5-6 July 2017, the two full days; 

- Meeting with decision makers for 2 hours on 7 July 2017 (to be confirmed). 

 

Дневният ред ще бъде финализиран след получаване на информация от участниците. 

Ще бъде осигурен анализ на социалното договаряне на НПО за срещата.  

 

Работни езици на срещата са английски и български език. Ще се осигури превод.  

 

За участниците ще се осигури: 

- Пътни до от София (за участници извън София) 

- Настаняване за 2-3 вечери (за участници извън София) 

- Храна и напитки/кафе/чай по време на семинара 

- Материали  

Няма да се заплащат дневни, таксита или допълнителни услуги в хотела.  

Обща информация 
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България постигна голям напредък в разработването на програми за ХИВ и 

туберкулоза. Правителството финансира повечето от тези програми. Финансовата 

устойчивост на отговорите на ХИВ и ТБ обаче е крехък и неотложен въпрос по 

отношение на изпълняваните компоненти от НПО.  

 

Подкрепата на Глобалния фонд е единственият източник на превенция на ХИВ с ниска 

прагова стойност, прилагана сред основните групи от населението и основен източник 

на финансиране на подкрепата за лечение на ХИВ през последните години. Но тази 

безвъзмездна помощ за ХИВ приключва през юни 2017 г. Коригираната Национална 

програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИ е приета през март 2017 г. и обхваща 

периода 2017-2020 г. Нивото на финансиране за превенция на ХИВ сред ключови 

групи от населението и подкрепа за лечение ще намалее от 2017 г. за хората, които 

инжектират наркотици и допълнително за МСМ през 2018 г. и ще изисква 

оптимизиране на компонентите на неправителствените организации. Понастоящем се 

разработва процедурата за сключване на договори с неправителствени организации, 

които да започнат да изпълняват услуги със средства от националния бюджет. 

 

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020 

продължава да получава подкрепа от Глобалния фонд до септември 2018 г. Планът за 

прехода към туберкулозата е включен в националната програма. Има обаче две 

предизвикателства. Общият бюджет за туберкулозата се очаква да намалее с една трета 

през 2018 г. и през 2019 г. до една трета от бюджета за 2017 г. Най-големите 

съкращения ще засегнат три компонента: пилотиране / въвеждане на ориентиран към 

клиента модел, устойчива на лекарства туберкулозна диагностика и контрол, както и 

при достигане до уязвимите групи. Последният компонент се осъществява основно от 

НПО. На второ място, приносът на националния бюджет за националната програма за 

туберкулоза трябва бързо да нарасне от 3% през 2017 г. на 47% през 2018 г. на 100% 

през 2019 г. Това изпълнение и отпускане на средства от годишните държавни 

бюджети ще изисква допълнително застъпничество. 

 

Грижите, ориентирани към пациента сега се популяризират широко от Световната 

здравна организация като крайъгълен камък на лечението на туберкулозата, който 

надхвърля медицинските интервенции и взема предвид и психосоциалните и социални 

нужди на пациента, които са от решаващо значение за успешното завършване на 

лечението. Гражданското общество и общностите не само се застъпват за правилните 

политики за ориентиране към хората, но и за жизненоважни доставчици на услуги. 

Достъпът до висококачествено здравеопазване за ключови засегнати групи от 

населението не може да бъде постигнат, освен ако гражданското общество не играе 

основна роля в предоставянето на услуги и застъпничеството за незадоволеното 

население, което често се превръща в мост между тези маргинализирани и уязвими 

хора и здравни заведения. 

 

В същото време ресурсите на гражданското общество - пациентски организации, 

активистки групи и други подобни, често не се използват и не се признават. 

Необходими са допълнителни усилия за застъпничество, за да се покаже добавената 

стойност на гражданското общество за подобряване на отговора на ХИВ и 

туберкулозата, както и да се гарантира, че са налице достатъчно механизми за 

социално договаряне, които да ангажират чувствително гражданското общество и 

общностите. Тъй като подкрепата на Глобалния фонд се оттегля, солидните механизми 



4 
 

за социални договори за грижи за ХИВ и туберкулоза също ще помогнат да се 

гарантира устойчивостта на качествените интервенции. 

 

Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани 

инфекции включва НПО, но не е активен. Промените в Съвета на министрите 

затрудняват осигуряването на последователна работа на този орган: дори и сега, след 

като правителството се промени, Националния съвет все още чака министерствата да 

делегират своите представители на високо равнище. Министерството на 

здравеопазването и неговата звено за координация по въпросите на ХИВ/ 

СПИ/ТБ поемат водеща роля по отношение на планирането на устойчивостта, 

реформите и оптимизирането на услугите. Гласовете на НПО липсват при 

планирането, координацията и оценката на националните програми, освен това тяхната 

осведоменост относно плановете и дискусиите в Министерството на здравеопазването 

е много ограничена 

 

Като се има предвид процесът на преход от финансиране от Глобалния фонд към 

национално такова в отговора на ХИВ и ТБ, механизмът за сключване на договори с 

НПО е в процес на разработване и поради неясните условия за неговото реализиране, 

съществува спешна нужда от организации на гражданското общество, работещи в 

областта на ХИВ, ТБ и намаляване на вредите, мобилизиране на действия за 

застъпничество за осигуряване на устойчивост на услугите за ключови групи от 

населението, предоставяни от НПО. 


