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Организациите за защита правата на пациентите са сдружения с нестопанска 
цел за общественополезна дейност, които са регистрирани в Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, воден при Агенция по вписванията, 
които са определени за осъществяване на общественополезна дейност. 

 

Що е то представителна организация 
НАРЕДБА № 8 ОТ 19 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Издадена от министъра на здравеопазването 

Обн. ДВ. бр.93 от 1 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. 
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Чл. 3. За да бъдат признати за представителни организации по смисъла 
на чл. 86б, ал. 1 от Закона за здравето, организациите за защита 
правата на пациентите трябва да отговарят на следните критерии: 
 1. да имат съдебна регистрация като сдружения по Закона за 
 юридическите лица с нестопанска цел; 
 
 2. да бъдат вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
 цел, воден при Агенция по вписванията, които са определени за 
 осъществяване на общественополезна дейност; 

 

Що е то представителна организация 
НАРЕДБА № 8 ОТ 19 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Издадена от министъра на здравеопазването 

Обн. ДВ. бр.93 от 1 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. 
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3. да имат определени в устава и в съдебното решение по 
регистрацията цели и задачи с национално значение във връзка 
със защита правата и интересите на всички пациенти без оглед на 
конкретни заболявания, диагнози и страдания; 
 
4. да имат областни структури във всички административни 
области на страната.  

 

Що е то представителна организация 
НАРЕДБА № 8 ОТ 19 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Издадена от министъра на здравеопазването 

Обн. ДВ. бр.93 от 1 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. 
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КОИ СМЕ НИЕ 
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изграждане на 
организацията 

национална 
представителност 

Резултат от дълго и драматично 
“еволюиране” на пациентското движение 

Множество организации 
на пациенти, които не са 

обединени  
= 

 неглижиране на 
пациентите 

История на НПО – преди и след 
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История на НПО – преди и след 
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Фактори за успех 

Етичен кодекс 
Ориентирано 
към пациента 

Прозрачност 

По модел на: 
• Етичния код 

на ЕПФ 
• Етичния код 

на EFPIA’s 

От 
пациентите 

за 
пациентите 

Годишни отчети 
за: 

• Активностите 
• Спонсорите 
• Подаване на 

годишни отчети 
към МП 
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Контролен съвет 3 представителя 

УС и Председател на УС 
7 члена с отделни ресори на действие 
/ представител на Сдружението 

Секретариат 
Осъществят проекти и координират 
дейността на Сдружението 

Етична комисия 5 члена на Етичната комисия, които 
се събират при възникнал казус 

Структура 

Общо събрание 
Върховен орган на НПО е Общото 
събрание на членовете му (над 80) 
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Развиване 

капацитета на 
НПО и 

членовете му 

Участие в 
процеса на 
реформа на 
здравната 

система 

Сътрудничество 
със 

организации от 
съседни страни 

Създаване на 
устойчиво и 

активно 
пациентско 
движение 

Цели и приоритети 
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  Безусловни дарения (unrestricted grants) 
 

  Целеви дарения (финансиране по проекти) 
 

  Финансирането е подсигурено от различни 
 източници 

  Комуникиране на постигнатите резултати 

       Цел: държавно финансиране 

 

Финансирането на НПО 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТРУДНОСТИ 
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Репрезентативност 

Всяка пациентска организация трябва да има 
достатъчна членска маса: 

Организации 

или 

Индивидуални личности 

 

 

 Членската маса гарантира представителност: 

В географски аспект 

По отношение на различни заболявания 

 

 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

Пасивност 

Организациите членове не са достатъчно активни в 
посока: 

 
Подаване на информация към секретариата за активности; 
 
Ангажиране с активности към НПО (изнесени заседания и др.) 
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Реализиране на приоритети на НПО 

 
  
          

Активностите да са заложени в целите и 
задачите на организацията, спрямо наличните 
ресурси  

Диверсифициране на източните на финансиране 

Липса на достатъчно и квалифициран персонал – 
поради увеличения обем работа  
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Липса на държавно финансиране 
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Атаки срещу нас 

•Често сме в медийния фокус; 
 
•Престъпна група за източване на НЗОК; 
 
•Лобисти на фарма-индустрията; 
 
•Работим непрозрачно и др. 
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Неразбиране за естеството на 
работата ни 

• Често срещане на нежелание за разбиране от страна 
на институциите (РЗИ-та по градове) какви документи 
да изискват от регионалните структури на НПО; 

 
• Искания за поддържане на офис с работно време; 
 
• Други изисквания; 
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Благодаря Ви! 

 


