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Изх. номер 51/04.08.2022 

 

ДО 

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ   

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

  

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Фондация „Екатерина Каравелова“ 

 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за 

предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на 

изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени 

 

 

  Уважаеми д-р Меджидиев, 

 

Фондация „Екатерина Каравелова“ изразява становище в подкрепа на Проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска 

помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. 

Това становище е от позицията на организация, която над 6 години целенасочено работи 

за равнопоставеността на жените и мъжете в страната, като развива дейности в три основни 

направления: „Общност“ чрез социалния формат „ТЯ в…“, „Развитие“ чрез програмата за 

личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики“ чрез нашата застъпническа дейност. Работата ни в 

областта на застъпничеството е базирана на убеждението, че жените имат важна роля по 

отношение на всички теми от дневния ред на обществото, както и на разбирането, че политиките 

трябва да се основават на изследвания и данни.  От 2021 фондацията е член на Регионален съвет 

за развитие за Южен централен регион към Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към 

Министерски съвет. Редовно участваме в обществени консултации във връзка със стратегии, 

планове и законодателни инициативи, които засягат въпросите на равнопоставеността между 

половете и правата на жените.  

Водени от убеждението, че има нужда от повече обществени дискусии и информация по 

ключови теми като здравеопазването с фокус върху проблемите и нуждите на жените, през 

първата половина на тази година реализирахме две дискусии на тема „Здраве: от жени за жени“. 

В тях се включиха експерти, представители на местните и национални власти и на гражданското 

общество. Темите, които дискутирахме бяха ефектите от дългия COVID-19 върху жените, психично 
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здраве, сексуално и репродуктивно здраве. 

 Един от основните проблеми, очертани в рамките на тези събития беше, че през 2021 година 

всяко десето бебе в България се е родило без неговата майка да е имала досег със здравен 

специалист по време на бременността. Причината за това е, че до момента здравнонеосигурените 

жени имаха право само на един безплатен преглед и лабораторно изследване за целия период на 

бременността. Това крие рискове както за майката, така и за бебето и води до проблеми и 

усложнения, които биха могли да бъдат предотвратени, избягвайки лични трагедии и много по-

високи разходи за държавата за последващо лечение. 

Препоръките на Световната здравна организация за адекватно проследяване на 

бременността са за поне осем срещи със специалист1. Предлаганите четири прегледа, разширен 

пакет лабораторни изследвания и две хоспитализации са стъпка в правилната посока и ще подобрят 

значително достъпа на жени от най-уязвимите социални групи до прегледи и изследвания за 

проследяване на бременността.  

Всички бебета заслужават да се родят здрави, независимо от материалното положение на 

техните родители. Призоваваме Министерство на здравеопазването и всички отговорни институции 

да продължат работата по отношение на адекватното проследяване на бременностите на всички 

жени в България. 

  

 

Лице за контакт: 

1. Маргарита Спасова - експерт „Застъпничество“, Фондация „Екатерина Каравелова”, 

margarita.spasova@sheinbulgaria.org  

   

 

С уважение, 

 

 

 

 

Марина Кисьова де Хеус 

Изпълнителен директор 

Фондация „Екатерина Каравелова“ 

 
1 WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience: Summary (2018) 
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