
Понятия Описание Описание Описание

Код индикатор 01НПД032 01НПД034 01НПД035

Индикатор

Брой обхванати бременни в първият триместър от бременността 

за консултации с лекар специалист

Брой беседи за начините за предпазване от нежелана и ранна 

бременност и за риска от раждане на деца с вродени аномалии 

и наследствени болести

Брой посетили в беседи за начините за предпазване от нежелана 

и ранна бременност и риска от раждане на деца с вродени 

аномалии и наследствени болести.

Отговорна институция ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ

Код направление 2 2 2

Направление Здравеопазване Здравеопазване Здравеопазване

Код задача 20101 20102 20102

Задача

Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на 

бременността и своевременна хоспитализация на родилките

Намаляване на бременностите в юношеската възраст и 

профилактика на вродени аномалии и наследствени 

заболявания

Намаляване на бременностите в юношеската възраст и 

профилактика на вродени аномалии и наследствени 

заболявания

Код мярка 2010101 2010201 2010201

Мярка

Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на 

личния лекар за обхващане на бременните в първият триместър 

от бременността с регистрация, консултации с лекар- специалист 

по акушерство и гинекология и личните лекари и своевременно 

постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за 

раждане.

Провеждане на обучителни мероприятия с подрастващи и млади 

хора и с техните родители за начините за предпазване от 

нежелана и ранна бременност за опасностите, за майката и 

бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и 

наследствени болести.

Провеждане на обучителни мероприятия с подрастващи и млади 

хора и с техните родители за начините за предпазване от 

нежелана и ранна бременност за опасностите, за майката и 

бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и 

наследствени болести.

Дефиниция

Активно съдействие от страна на медиаторите в населени места 

с преобладаващо ромско население в усилията на личния лекар 

за обхващане на бременните в първият триместър от 

бременността с регистрация, консултации с лекар специалист по 

акушерство и гинекология и личните лекари и своевременно 

постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане

Провеждане на обучителни мероприятия в населени места с 

преобладаващо ромско население с подрастващи и млади хора 

и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и 

ранна бременност за опасностите, за майката и бебето; за риска 

от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени 

болести.

Провеждане на обучителни мероприятия в населени места с 

преобладаващо ромско население с подрастващи и млади хора 

и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и 

ранна бременност за опасностите, за майката и бебето; за риска 

от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени 

болести.

Метод на изчисляване

Регистрирани и консултирани бременни в първият триместър от 

бременността. Превантивни грижи за майчино и детско 

здравеопазване

Обхванати с обучителни мероприятия подрастващи и млади 

хора и техните родители Намаляване на бременностите в 

юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и 

наследствени заболявания.

Обхванати с обучителни мероприятия подрастващи и млади 

хора и техните родители Намаляване на бременностите в 

юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и 

наследствени заболявания.

Мерна единица Брой Брой Брой

Ниво на предоставяне Компактни общности Компактни общности Компактни общности

Налични разпределения Местоживеене,EKATTE Местоживеене,EKATTE Местоживеене,EKATTE

Начин на събиране

Нормативни изисквания и правила

Методологични документи

Използвани класификации

Източници на данни



Описание Описание Описание Описание

01НПД036 01НПД037 01НПД038 01НПД040

Брой регистрирани при личен лекар новородени деца Брой беседи за значението на имунизациите за децата

Брой лица посетили беседите за значението на имунизациите за 

децата

Брой обхванати

с имунизации новородени

ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ

2 2 2 2

Здравеопазване Здравеопазване Здравеопазване Здравеопазване

20103 20103 20103 20103

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в 

предучилищна възраст

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в 

предучилищна възраст

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в 

предучилищна възраст

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в 

предучилищна възраст

2010301 2010302 2010302 2010304

Активизиране дейността на здравните медиатори за издирване 

на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им 

важността за регистрирането им.

Провеждане на беседи и разговори с младите майки за 

значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за 

редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен 

календар.

Провеждане на беседи и разговори с младите майки за 

значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за 

редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен 

календар.

Активно издирване от РЗИ и здравните медиатори на родители, 

които не са избрали личен лекар. Съдействие за осъществяване 

на подобен избор, с цел провеждане на имунизации.

Своевременно регистриране на новородените и децата при 

личен лекар в населени места с преобладаващо ромско 

население. Подобряване на здравната помощ за новородените и 

децата в предучилищна възраст в населени места с 

преобладаващо ромско население.

Провеждане на беседи и разговори в населени места с 

преобладаващо ромско население с младите майки  за 

значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за 

редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен 

календар.

Провеждане на беседи и разговори в населени места с 

преобладаващо ромско население с младите майки  за 

значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за 

редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен 

календар.

Активно издирване от РЗИ и здравните медиатори на родители, 

които не са избрали личен лекар в населените места с 

преобладаващо ромско население. Съдействие за 

осъществяване на подобен избор, с цел провеждане на 

имунизации в населените места с преобладаващо ромско 

население.

Брой деца записани при личен лекар, издирени от медиаторите. 

Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване

Повишен обхват с имунизаци и по Националния имунизационен 

календар на новородените и децата до 7- годишна възраст.

Повишен обхват с имунизаци и по Националния имунизационен 

календар на новородените и децата до 7- годишна възраст.

Осъществен избор на личен лекар и проведени имунизации в 

населени места с преобладаващо ромско население. 

Намаляване на смъртността и заболеваемостта и 

преустановяване на негативните тенденции в здравния статус на 

ромското население.

Брой Брой Брой Брой

Компактни общности Компактни общности Компактни общности Компактни общности

Местоживеене,EKATTE Местоживеене,EKATTE Местоживеене,EKATTE Местоживеене,EKATTE



Описание Описание Описание Описание

01НПД057 01НПД084 01НПД085 01НПД086

Необходими здравни медиатори по общини

Брой технико- икономически анализи на инженерната 

инфраструктура

Брой общински програми за деконцентриране на компактните и 

обособени ромски квартали Брой идентифицирания на подходящи терени

ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ

2 4 4 4

Здравеопазване Жилищни условия Жилищни условия Жилищни условия

20301

Обучение на здравни медиатори и тяхната реализация

2030101

Идентифициране на населени места, в които има нужда от 

здравни медиатори и избор на подходящи хора.

Обхванати нови населени места. Повишаване броя на 

квалифицираните роми, работещи в здравната система. 

Развиване на медиаторството и различни форми на работа за и в 

общността.

Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските 

квартали по отношение на инженерната инфраструктура

Отреждане на нови територии за жилищно строителство с 

възможности за деконцентриране на компактните и обособени 

ромски квартали Идентифициране на подходящи терени

Разширена мрежа от здравни медиатори Брой технико- икономически анализи Брой общински програми брой идентифицирания на подходящи терени

Брой Брой Брой Брой

Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1)

EKATTE EKATTE EKATTE EKATTE



Описание Описание Описание Описание

01НПД087 01НПД088 01НПД090 01НПД091

Брой правни анализи за изясняване на собствеността на 

терените

Брой отредени терени, общинска собственост, за жилищно 

строителство Брой изработени специализирани карти

Брой актуализирани подробни устройствени планове на 

съществуващи терени

ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ

4 4 4 4

Жилищни условия Жилищни условия Жилищни условия Жилищни условия

Правен анализ за изясняване на собствеността на терените

Отреждане на терените, общинска собственост, за жилищно 

строителство Изработване на специализирани карти

Актуализация на подробни устройствени планове на 

съществуващи терени

Брой правни анализи

Брой отредени терени, общинска собственост, за жилищно 

строителство Брой изработени специализирани карти

Брой актуализирани подробни устройствени планове на 

съществуващи терени

Брой Брой Брой Брой

Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1)

EKATTE EKATTE EKATTE EKATTE



Описание Описание Описание Описание

01НПД092 01НПД093 01НПД094 01НПД096

Брой подробни устройствени планове на новоотредени терени Брой изготвени проекти на техническата инфраструктура Брой изградени обекти на техническата инфраструктура

Брой осигурени алтернативни жилища в случай на принудително 

изваждане

ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ ОССЕИВ

4 4 4 4

Жилищни условия Жилищни условия Жилищни условия Жилищни условия

Изработване на подробни устройствени планове на 

новоотредени терени

Брой подробни устройствени планове на новоотредени терени

Брой Брой Брой Брой

Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1) Общини (EKATTE, LAU1)

EKATTE EKATTE EKATTE EKATTE


