МОТИВИ
към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 г.
Имунопрофилактиката е най-сигурният начин за предпазване от заразни
болести и едно от най-ефективните съвременни медицински достижения във финансово
отношение. В Националната здравна стратегия развитието на имунопрофилактиката е
приоритетна средносрочна задача за МЗ. Съгласно Наредба № 15/2005 г. за
имунизациите в Р България ваксините за нуждите на страната се закупуват ежегодно.
През 2014 и 2015 г. Министерството на здравеопазването не бе в състояние да
осигури необходимите количества ваксини за изпълнението на националния
имунизационен календар поради неявяване на кандидати в процедурите по Закона за
обществените поръчки по позиции за основни ваксини, прилагани в най-ранна детска
възраст, срещу тежки заразни заболявания, които поради постигнатия през годините
добър имунизационен обхват не се срещат в страната (дифтерия - последен случай от
1993 г.; бяс – от 1974 г.; тетанус – единични случаи при неимунизирани; полиомиелит 3 случая през 2001 г. при неимунизирани деца; морбили – последен местен случай през
2002 г.; след внос на инфекцията от Германия през 2009 г. и разпространението й сред
неимунизирани за 18 месеца заболяха над 24 000 лица с 24 смъртни случая).
Особено критично бе положението с 5- и 6-компонентните ваксини, с които се
имунизират новородени от 2-рия месец след раждането. Основна имунизация с тази
ваксина до края на 2015 г. се осъществяваше единствено благодарение на дарение от
Турция на 100 000 дози 5-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш,
полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б като резултат от сключено
междуправителствено споразумение за дарение. Но реимунизацията на 16-месечна
възраст е спряна от м.03.2015 г. поради липсата на достатъчни количества 5компонентна ваксина.
Недоговорените количества ваксини през 2014 г. и 2015 г. доведоха до
натрупване на голям контингент неимунизирани лица от различни възрасти, за които
трябва да бъдат осигурени ваксини при първа възможност. В противен случай рискът
от поява и разпространение сред неимунизираните на тежки ваксинопредотвратими
инфекции е изключително висок.
Тези неимунизирани лица са включени към подлежащите за 2016 г., поради
което осигуреният финансов ресурс за 2016 г. е недостатъчен.
С проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи в
размер на 20 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016
г., с целево предназначение заплащането на ваксини за изпълнение на националния
имунизационен календар за 2016 г.
Проектът на постановление съответства и изпълнява политиката на
правителството за подобряване функционирането и финансирането на здравната
система в страната. Очакваните резултати от приемането на постановлението са
свързани с финансовото осигуряване на ваксините, обезпечаващи имунизационния
календар на Република България.
Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.
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