
Приложение 4 
 

 

Критерии за oценка на място  

за избор на лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта 

към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с 

пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, 

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 

 
 

 

  

 

КРИТЕРИИ  ПОКАЗАТЕЛ  ОЦЕНКА  ТОЧКИ 

2. Наличие на помещения съгласно 

изискванията по НАРЕДБА за 

изменение на Наредба 24 

от 2004 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт "Психиатрия" 

(обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; изм., бр. 69 

и 92 от 2010 г.) 

Издадена от министъра на 

здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 

29.06.2012 г. 

/до 50 лечебни места/ 

1 помещение за 

съхранение и раздаване 

на лекарствени продукти 

(сестринска стая) 

Помещенията се нуждаят от ремонт  

Да 0 

Не 1 

1 чакалня за пациенти 
Да 0 

Не 1 

тоалетна с мивка 
Да 0 

Не 1 

2 лекарски кабинета 
Да 0 

Не 1 

3. Професионална 

компетентност на членовете на 

екипа, които ще работят по 

програмата  

Екипът на програма до 50 лечебни 

места трябва да включва най-малко: 

1 лекар-психиатър 

(ръководител на 

програмата), назначен на 

трудов договор или 

договор за управление на 

половината от 

законоустановеното 

пълно работно време 

Предложените членове на екипа имат 

опит с работа със зависими 

(провеждане на индивидуални 

интервюта)  

Да 1 

Не 0 

2 медицински сестри, 

назначени на трудов 

договор 

Да 1 

Не 0 

1 психолог, назначен на 

трудов договор на 

половината от 

законоустановеното 

пълно работно време 

Да 1 

Не 0 

Препоръчително е в 

екипа да се включи и 

социален работник. 

Да 1 

Не 0 

Обща оценка 0-8  



АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКА:  

 

Критериите съответстват на точките в Приложение № 5 „Формуляр за заявяване на интерес от 

лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на 

лица, зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 

инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет 

превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 

  

Всеки критерии получава оценка съгласно получените точки по показатели. Показателите ще бъдат 

оценявани с „ДА” – 1 точка или  „НЕ” – 0 точки. При критерии с повече от един показател, оценката на 

критерия се сформира от сбора на всички събрани точките по показателите. 

 

Общата оценка на лечебното заведение, заявило интерес се сформира от сбора на оценките по 

всеки критерии. Възможната максимална обща оценка по общи критерии е  8 точки.  

 
 

 

 

 

 


