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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  
Проект 

 
 
 

З  А  К  О  Н 
 
 

ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/ 

СПИН В БЪЛГАРИЯ” МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, 

ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение, 

допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне 

на безвъзмездна помощ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в 

България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 

малария и Министерството на здравеопазването на Република България, 

сключено на 10 февруари 2012 г. 
 
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………...… 2012 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(ЦЕЦКА ЦАЧЕВА) 
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М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА  

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И 

КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В БЪЛГАРИЯ” МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА 

СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Споразумението за изменение, допълнение и продължаване 

действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по 

програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния 

фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на 

здравеопазването на Република България е сключено на 10 февруари 2012 г. в 

изпълнение на Решение № 105 на Министерския съвет от 2012 г.  

Министерският съвет одобри на заседание, проведено на  

1 февруари 2012 г., проекта на Споразумение за изменение, допълнение и 

продължаване действието на Споразумението за предоставяне на 

безвъзмездна помощ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в 

България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 

малария и Министерството на здравеопазването на Република България като 

основа за водене на преговори и упълномощи министъра на 

здравеопазването и министъра на финансите да проведат преговорите и да 

подпишат споразумението при условие за последваща ратификация, като 

даде съгласие за временно прилагане на споразумението от датата на 

подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по 

влизането му в сила. 

По Програма BUL-202-G01-H „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 

Министерството на здравеопазването на Република България и Глобалният 

фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария са подписали следните 

споразумения:  

- За периода 2004-2008 г. на обща стойност 15 711 882 щ. д.  

(ДВ, бр. 110 от 2003 г. – за периода на фаза 1 2004-2005 г., и ДВ,  

бр. 32 от 2006 г. – за периода на фаза 2 за 2006-2008 г.). 

 - За продължаването на Програма BUL-202-G01-H-00 „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН” за тригодишен период от 2009 до 2011 г. (Фаза 1 на 

продължението) на стойност 17 941 412 евро (ДВ, бр. 43 от 2009 г.). 

- За продължаването на Програма BUL-202-G01-H-00 „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН” за тригодишен период от 2012 до 2014 г. (Фаза 2 на 

продължението) съгласно Решение № 105  на Министерския съвет от 2012 г.  
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Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е  

най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната, 

която допринася за постигането на заложените цели на Националната 

програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции  

2008-2015 г., приета с решението по т. 54 от Протокол № 49 от заседанието на 

Министерския съвет на 18 декември 2008 г., и за целите, заложени в 

Програмата на правителството на европейското развитие на България  

2009-2013 г.  

Глобалният фонд се ангажира да предостави безвъзмездна помощ 

по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” общо за целия 

шестгодишен период на продължението на изпълнение на програмата  

(2009-2014 г.) в размер 25 595 126 евро, или 50,06 млн. лв., съгласно три 

поредни ангажимента: 

• Първи ангажимент (за периода 2009-2012) в размер  

17 610 797 евро (34,44 млн. лв.);  

• Втори ангажимент (за 2013) в размер 4 125 043 евро  

(8,07 млн. лв.); 

• Трети ангажимент (за 2014) в размер 3 859 286 евро  

(7,55 млн. лв.). 

Глобалният фонд си запазва правото да не предостави пълния 

размер на средствата по втория и третия ангажимент, в случай че няма 

налични средства или прецени по свое усмотрение, че програмното 

изпълнение е незадоволително. Общият размер на одобрена от Фонда сума, 

която отделна страна може да получи през втората фаза от изпълнението на 

програмата за тригодишния период 2012-2014 г., е 12 420 307 евро в 

съответствие с условията, описани в секция „F” от Анекс А към 

споразумението. 

Необходимите средства от вътрешното финансиране, в т. ч. 

разходите за данъци (включително данък върху добавената стойност), мита, 

такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на 

утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването за 

съответната година. 

Изпълнението на програмата е от изключителна важност за 

България, защото чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще 

продължат да се допълват усилията на национално ниво в превенцията и 

контрола на заболяването.  

Основните целеви групи на програмата и за следващите 3 години ще 

бъдат  уязвими групи: лица, които инжекционно употребяват наркотици; мъже, 

които правят секс с мъже; млади хора от ромската общност (на възраст  
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15-25 г.), които са с по-висок риск; лица, лишени от свобода, млади хора в 

риск (на възраст 15-24 г.);  хора, живеещи с ХИВ.  

Изпълнението на програмата в периода 2012-2014 г. ще се фокусира 

върху продължаване на успешните интервенции; непрекъснатост на услугите 

за групите в най-висок риск и постигане на устойчивост на резултатите след 

приключване на външното финансиране чрез:  

− укрепване системата на общественото здравеопазване както на 

национално, така и на регионално ниво; 

− поетапно включване на 28-те регионални здравни инспекции 

(РЗИ) в провеждането на интегрирани биологични и поведенчески 

проучвания, както и в цялостния механизъм за управление на местно ниво; 

− засилване на работата в мрежа и по-широко въвличане на 

регионалните партньори (общински институции, неправителствени 

организации) във вземането на решения посредством функционирането на 

местни обществени комитети по СПИН, туберкулоза и сексуално предавани 

инфекции; 

− изграждане на нови механизми за изпълнение на дейности, 

базирани в общността, чрез насочване на национални средства от централно 

към регионално и общинско ниво; 

− надграждане на системата за мониторинг и оценка на ситуацията 

и отговора по отношение на ХИВ/СПИН на всички нива на здравната 

система. 

Главните цели, които ще се постигнат чрез продължаване на 

финансирането по програмата, е ограничаване разпространението на ХИВ 

сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с 

ХИВ, чрез:  

 • Нарастване от 37 на сто през 2007 г. до поне 60 на сто през 2014 г. 

на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви 

и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се 

намали рискът от заразяване и предаване на ХИВ инфекцията. 

 • Увеличаване от 33 на сто през 2007 г. до поне 75 на сто на обхвата 

на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ с 

цел да се увеличи процентът на хората, носители на ХИВ, които знаят  

своя статус.  

Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в 

него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на 

вътрешноправните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1,  

т. 5 и 7 от Конституцията на Република България. 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Бойко Борисов) 


