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Abstract  

EU health policy focuses on protecting health, allowing equal access to modern 

and efficient healthcare for all Europeans and coordinating any serious health 

threats involving more than one EU country. Disease prevention and response play 

an important part in the EU’s public health focus. Prevention tackles many areas 

such as vaccination, fighting antimicrobial resistance, actions against cancer and 

responsible food labelling. 
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Нашата цел е да защитим здравето на всички европейски граждани. 

Пандемията от коронавирус показа необходимостта от повече координация в ЕС, 

от по-устойчиви здравни системи и по-добра подготвеност за бъдещи кризи. 

Променяме начина, по който се противопоставяме на трансграничните заплахи за 

здравето. Днес започваме да изграждаме Европейски здравен съюз, за да можем 

при криза да защитим гражданите с висококачествени грижи и да осигурим на 

Съюза и на неговите държави членки възможности да предотвратяват и 

управляват извънредните здравни ситуации, които засягат цяла Европа. 

 

11 ноември 2020, Урсула фон дер Лайен, 

 председател на Европейската комисия 

 

Държавите членки на Европейския съюз носят основната отговорност за 

организирането и предоставянето на качествено здравно обслужване и 

медицински грижи. Здравната политика на ЕС служи за допълване на 

националните политики и за включване на свързаните със здравето въпроси във 

всички политики на Съюза. 

Политиките и действията на ЕС в областта на общественото здраве имат за цел: 

 Да се опазва и подобрява здравето на гражданите на ЕС; 

 Да се подкрепя модернизирането на здравната инфраструктура; 

 Да се повишава ефективността на европейските здравни системи. 

 

Стратегическите здравни въпроси се обсъждат от висши служители на 

националните органи и на Европейската комисия в рамките на работна група по 

въпросите на общественото здраве. Институциите на ЕС, държавите членки, 

регионалните и местните органи, както и други заинтересовани групи допринасят 

за изпълнението на здравната стратегия на Съюза. 
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Здравна програма на ЕС 

 

Основен приоритет на ЕС е да 

гарантира защитата на човешкото 

здраве във всички области на своята 

политика и да работи съвместно с 

държавите членки за подобряване на 

общественото здраве, профилактика 

на заболяванията при хората и 

премахване на заплахите за 

физическото и психичното здраве. 

В Здравната програма на ЕС е очертана стратегията за гарантиране на добро 

здраве и здравеопазване. Тя е част от цялостната стратегия „Европа 2020“, чиято 

цел е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, 

насърчаваща растежа за всички. Основната предпоставка за това е доброто 

здраве на европейските граждани. Третата здравна програма на ЕС за периода 

2014-2020 г. разполага с бюджет от 449,4 млн. евро, има 23 приоритетни области 

и обслужва четири конкретни цели: 

 профилактика на заболяванията и насърчаване на здравословен начин на 

живот чрез подхода „здраве във всички политики“; 

 защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за 

здравето; 

 принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване; 

 улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до висококачествено и 

безопасно здравно обслужване. 

 

 Повече информация за Здравната програма можете да намерите тук: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_health

programme2014_2020_en.pdf 

 

Две специално създадени за целта агенции подкрепят националните 

правителства по въпроси, свързани със здравето: 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_bg
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf
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Европейски център за 

профилактика и контрол върху 

заболяванията 

Центърът е създаден през 

2005 г. Той предоставя данни от 

наблюдения и научни съвети по 

отношение на над 50 заразни 

болести и състояния, епидемии и 

заплахи за общественото здраве. 

Центърът работи на опита и 

познанията на своите експерти, на 

общоевропейските мрежи по определени болести и на националните органи за 

опазване на общественото здраве. 

Центърът за профилактика и контрол има няколко основни цели: 

 Анализира и тълкува данни от страните от ЕС за заразни болести и 

състояния, като използва Европейската система за надзор; 

 Предоставя научни съвети за европейските правителства и 

институции; 

 Работи за ранно откриване и анализ на възникващи заплахи за ЕС; 

 Оказва помощ за правителствата на държавите от ЕС при подготовка 

за епидемии. 

 

Европейска агенция за 

лекарствата 

Създадена през 1995 г., 

Агенцията опазва и насърчава 

човешкото здраве и здравето на 

животните, като оценява и 

контролира лекарствата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и другите държави 

от Европейското икономическо пространство (ЕИП)1. Тя си сътрудничи тясно 

с националните регулаторни органи в страните от ЕС и с Генерална дирекция 

„Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия. Тя активно 

                                                             
1 Това са Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000219.jsp&mid=WC0b01ac058003174e
http://ec.europa.eu/health/home_bg
http://ec.europa.eu/health/home_bg
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си сътрудничи с пациенти, медицински специалисти и представители на 

академичните среди. Чрез своите насоки, съвети и стимули, Агенцията улеснява 

изследванията и насърчава разработването на нови лекарства, като по този 

начин спомага за превръщането на напредъка на медицинската наука в 

действителни ползи за здравето на пациентите.  

Европейска здравноосигурителна карта 

Всеки гражданин на ЕС, при неочаквано заболяване при временен престой в 

друга държава членка на ЕС - независимо дали става дума за почивка, 

командировка или учене в чужбина - има право на всички видове лечение, които 

не могат да бъдат отложени до прибирането му в неговата страна.  

Това е безплатна карта, която в случай на 

нужда ви дава достъп до държавно 

медицинско обслужване по време на 

временен престой в някоя от другите 26-

държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия и Швейцария при същите условия 

и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в 

съответната държава. За да получите карта, трябва да се свържете 

със здравноосигурителната институция, в която се осигурявате и която отговаря 

за покриването на вашите разходи за здравно обслужване. 

Повече информация за това как да получите Европейска здравноосигурителна 

карта можете да намерите тук: https://www.ezok.bg/Zaiavlenie.html 

Състояние на здравеопазването в ЕС 

През 2016 г. Европейската комисия постави началото на цикъла „Състояние на 

здравеопазването в ЕС“. Това е инициатива за посредничество при обмен на 

познания, за да подпомогне държавите от ЕС при подобряването на здравето на 

техните граждани и ефективността на здравните им системи. Публикуват се 

доклади , в които се представят профилите на здравните системи на 30 държави, 

в това число и България. 

https://www.ezok.bg/Zaiavlenie.html
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Европейският съюз и неговите институции полагат дългогодишни и систематични 

усилия за ограничаване на едни от най-големите заплахи за здравето на 

гражданите, като: 

 Тютюнопушене - Приблизително 650 000 граждани на ЕС умират 

преждевременно всяка година заради употребата на тютюн. По данни на 

Световната здравна организация всяко 1 от 10 деца в света пуши цигари 

или употребява други тютюневи изделия. 55% от децата са изложени на 

цигарен дим на обществени места., а 15% са повляни от скрита реклама. ЕС 

и органите в държавите членки работят заедно при осъществяването на 

контрола на тютюнопушенето. В Директивата за тютюневите изделия (2001 

г.) е предвидено изискването върху всички тютюневи изделия, продавани в 

ЕС, да бъдат поставяни 2 предупредителни надписа: първият задължителен 

предупредителен надпис е или „тютюнопушенето убива“, или 

„тютюнопушенето сериозно уврежда вашето здраве и здравето на 

околните“. Вторият предупредителен надпис, избран от списък с 14 такива, 

включва „тютюнопушенето причинява рак на белия дроб“. С директивата 

също така се забранява използването на подвеждащи определения като 

"light" (леки), "mild" (меки) или "low tar" (с ниско съдържание на катран), 

като производителите се задължават да докладват на държавитечленки 

какви съставки използват. 

 Употреба на наркотици - Пазарът на незаконни наркотици в ЕС се 

оценява на минимум 30 милиарда евро годишно по цени на дребно и 

представлява основен източник на доход за организирани престъпни групи 

в ЕС. Освен изгубени животи, влошено здравословно състояние и 

нереализиран потенциал, вредата може да се разглежда и като цялостно 

влошено качество на живот на общностите, засегнати от проблеми с 

наркотиците. В съответствие с новата стратегия за Съюза на сигурност за 

периода 2020—2024 г. Комисията възнамерява да засили значително 

действията на ЕС за борба с незаконните наркотици посредством нова 

стабилна Програма на ЕС относно наркотиците.  

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 

(EMCDDA) е информационното ядро на Европейския съюз в тази проблемна 

област. Неговата мисия е да събира, анализира и разпространява 
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обективна, надеждна и съпоставима информация за наркотиците и 

наркотичната зависимост. Сред целевата аудитория на Центъра са хората, 

които подготвят и вземат политически решения – тази информация им 

помага при разработването на взаимосвързани стратегии за борба с 

наркотиците на национално и европейско ниво. Освен това, Центърът 

обслужва специалисти и изследователи, работещи в областта на 

наркотиците, а в по-широк план – медиите и широката общественост в 

Европа. 

 Наднормено тегло.  В страните от ЕС средно 17 % от възрастното 

население страда от затлъстяване. С наднормено тегло или затлъстяване са 

52 % от възрастните европейци. Това означава, че един на всеки двама 

възрастни и близо едно на всеки три деца имат подобни проблеми. 

Европейският съюз участва активно в борбата срещу затлъстяването. Един 

от основните начини, по които Комисията прави това, е чрез Стратегията на 

Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните 

проблеми, свързани със затлъстяването и инструментите за нейното 

прилагане — Групата на високо равнище по въпросите на храненето и 

физическата активност и Платформата за действие на ЕС относно 

храненето, физическата активност и здравето. Чрез различни инициативи и 

информационни кампании ЕС изтъква важността на здравословното 

хранене и физическата активност за здравето на европейските граждани, 

както и тяхното пряко значение за икономиката на ЕС. 

  

ЕС и ваксините 

Ваксинациите са основен инструмент 

за първична профилактика на 

болести и една от икономически най-

ефективните налични мерки за 

защита на общественото здраве. 

Имунизацията чрез ваксиниране е 

най-добрата защита срещу сериозни, 

предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести. На 17 юни 2020 г. 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.htm
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Европейската комисия представи европейска стратегия за ускоряване на 

разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19. 

Ефективната и безопасна ваксина срещу вируса е единствената работеща 

възможност да намерим трайно решение за преодоляване на кризата, породена от 

пандемията. Ваксинирането ще започне едновременно за всички граждани на ЕС, 

които желаят това. 

В Европейския съюз съществуват много строги правила за одобряването на 

ваксини, преди да бъдат пуснати на пазара.  извършва оценка и надзор на 

ваксините след тяхното създаване. След всеобхватни процедури на изпитване 

Европейската комисия може да издаде разрешение за търговия. След като 

ваксините са пуснати на пазара, тя продължава да оценява тяхната безопасност и 

упражнява надзор след предоставянето на разрешение. Целта на всички тези 

стъпки е да се гарантира максимална безопасност, като в основата на всичко стои 

загрижеността за здравето и благополучието на хората. 

Гарантирането на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС, борбата с 

дезинформацията и повишаването на доверието във ваксините са общи цели на 

Европейската комисия и страните от ЕС. 

 

План за създаване на Европейски здравен съюз 

Пандемията от Covid-19 провокира дискусии за необходимостта от повече 

правомощия на ЕС в областта на опазването на човешкото здраве. В средата на 

ноември 2020 г. Европейската комисия направи първата стъпка към изграждането 

на силен Европейски здравен съюз. Целта е всички държави членки на ЕС да се 

подготвят и реагират заедно на здравни кризи; да се осигурят иновативни 

медицински материали на достъпни цени, а държавите да работят заедно за 

подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи за страдащи 

от заболявания. По думите на комисаря по здравеопазването Стела Кириакидис 

„Гражданите на ЕС са много ясни, че очакват повече Европа, по-голямо 

присъствие на Европа за справяне със заплахите за здравето.“ 

На практика това означава повече съвместни мерки между държавите членки, все 

по-засилена обща политика и повече Европа. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_bg
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