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ПРЕСКЛИПИНГ 

6 август 2019 г., вторник 

www.banker.bg, 05.08.2019г. TC "www.banker.bg" \f C \l "1"   
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/bolnichni-sdrujeniia-
nastoiavat-za-nezabavni-merki-za-finansirane-na-zdravnata-sistema 
  
Болнични сдружения настояват за незабавни мерки за финансиране на 
здравната система 
  
След съвместна среща на всички болнични асоциации в България, представители 
на Асоциация на Университетските Болници, Българска Болнична Асоциация, 
Национално Сдружение на Частните Болници, Национално Сдружение на 
Областните Многопрофилни Болници, Сдружение на Общинските Болници в 
България обсъдиха ключовата за здравеопазването тема за финансово 
обезпечаване на реформата на здравноосигурителния модел, който функционира 
у нас. 
Всички присъстващи са обединени около становището, че реформа във 
финансови модел на здравноосигурителната ни система е необходима и ще бъде 
подкрепена от болниците. Преди демонополизацията на Националната 
здравноосигурителна каса трябва да се отговори на няколко основни 
потребности, които от години стоят нерешени и всички те са пряко свързани с 
недостига на финанси в сектора, а именно: Предприемане на незабавни  мерки за 
преодоляване на недофинансиранетона здравната система; Определяне на 
единни и реални цени на медицинските услуги, в това число и клиничните 
пътеки; Освобождаване на доплащанията; Определяне източниците на 
дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния 
модел. 
Всички лечебни заведения изразяват готовност и желание да участват в 
процесите, които ще предшестват дълго чаканата реформа и да си сътрудничат с 
Министерство на здравеопазването. По този повод е обсъдена възможността да се 
работи за създаване на Федерация на болничните асоциации по модел на 
европейските структури, която да бъде партньор в процесите и участник в 
преговорите с институциите чрез единна позиция от болничните структури по 
ключови за всички страни въпроси. Решено бе сдруженията да направят своите 
предложения, да вземат надлежни решения и на следващата среща на 
асоциациите да бъде обсъден проект на Меморандум за сътрудничество. 
По време на заседанието е разгледан и въпросът за забавеното вече повече от 4 
години заплащане на т.нар. надлимитна дейност. Представителите на болничните 
асоциации са единни, че тя трябва да бъде заплатена без условия, защото е реално 
извършена дейност за лечение на пациенти, които са имали нужда от него и са 
имали право на свободен избор на лечебно заведение, в което да го осъществят, 
независимо от изкуствено наложените лимити. В тази връзка у тях буди тревога 
последното решение на Надзорния съвет на НЗОК да бъдат заплащани само тези 
надлимитни дейности, за които има влязло в сила осъдително решение на съда. 
Такова решение поражда много въпроси: "Защо се отлага с нови условия и за 
неопределено време заплащането на дължими суми, докато болниците натрупват 
дългове? Защо да се чака осъждането, когато крайната дължима сума, нараснала с 
лихви, разноски и хонорари, ще бъде много по-тежка за изплащане?" 
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Ръководителите на всички болници, независимо от собствеността им, се 
обединяват в призив да се вземе единно решение за заплащане без условия на 
надлимитната дейност от минали години, пари за което вече има натрупани от 
икономии в бюджета на НЗОК. 
 
www.bnr.bg, 05.08.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   
http://bnr.bg/horizont/post/101152225/medicinskata-sestra-maa-ilieva-shte-
objalvam-v-sada-zapovedta-za-uvolnenieto-mi 
  
Медицинската сестра Мая Илиева: Ще обжалвам в съда заповедта за 
уволнението ми 
  
Д-р Кокалов ми каза да си затваря голямата уста, че лично ще се погрижи 
да не работи повече в "Токуда", каза тя 
  
"Аз ще обжалвам в съда заповедта за уволнението ми", каза пред БНР Мая Илиева 
- една от организаторките на протестите на медицинските сестри в страната, по 
повод дисциплинарното ѝ уволнение от МБАЛ "Токуда", където тя е и синдикален 
лидер. От болницата твърдят, че наложеното дисциплинарно наказание на 
Илиева е мотивирано от нейни конкретни действия и бездействия при и по повод 
изпълнение на нейните непосредствени професионални задължения в 
отделението за реанимация и интензивни грижи за пациенти с кардио-
хирургични заболявания. 
"Единствената причина, поради която мога да бъда уволнена, е да бъда 
професионално дискредитирана, за да могат синдикатите да дадат съгласието си 
и да свалят имунитета ми", коментира Илиева и оспори верността на 
обвинението, че тя не е вършила професионално задълженията си. 
"От години се опитват да ме уволнят от тази болници. Аз, като синдикален лидер, 
си защитавам правата, предизвиквам проверки и съм наказвана многократно и от 
предишното ръководство на тази болница. Аз имам заведени и спечелени пет 
дела срещу болницата, включително и спечелено дело срещу предишния 
директор на болницата - за дискриминация, точно по същата причина", обясни тя 
и уточни, че сигналите и проверките са били от НАП, от Инспекцията по труда - за 
нарушаване на трудовото законодателство. 
Мая Илиева посочи в предаването "12+4" на програма "Хоризонт", че е разбрала от 
работодателите си, че синдикатите са се съгласили тя да бъде уволнена. Тя 
добави, че не е била потърсена от синдикатите, за да ѝ покажат решението за 
уволнението ѝ и мотивите за него. Илиева е поискала официално да получи това 
решение. 
Илиева разказа още, че е получила телефонно обаждане преди първия протест на 
медицинските сестри от д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, който ѝ е 
казал "да си затваря голямата уста, че лично ще се погрижи да не работи повече в 
"Токуда". 
"Ще побързам с регистрацията на Синдиката на българските медицински 
специалисти и ще работим много упорито работодателите да се научат да спазват 
законите. Да не се налага персоналът да работи като роби", категорично заяви 
Илиева. 
Тя отрече слухове, че се готви да влиза в местната власт: "Няма такова нещо!", 
каза Илиева. 
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Медицински сестри излизат на протест в защита на Мая Илиева 
  
Елизабет Дафинова 
На 8 август от 10 часа и в началото на септември ще се проведат протести в 
защита на Мая Илиева и за по-добри условия на труд и заплащане, заяви пред БНР 
главната медицинска сестра от Белодробната болница в столицата Веселина 
Ганчева. 
„Нека всички хора да разберат, че медицинските специалисти вече се събудиха и 
няма да сме безропотните хора, които бяхме до момента. Ние вече няма какво да 
губим. На никой не му се ходи в  чужбина, принуждават ни да го направим. Всички 
ще излезем и ще направим всичко възможно това да се случи“, обясни тя. 
Припомняме, че медицинската сестра Мая Илиева, която беше организатор на 
протестите на медицинските специалисти за по-добро заплащане и условия на 
труд, беше уволнена от "Aджибaдeм Cити Клиник" – "Токуда". Заповедта си тя е 
получила в събота в 18.30 ч., т.е. извън рaбoтнoтo врeмe нa кaквaтo и дa билo 
aдминиcтрaция, пo врeмe нa дeжурcтвo. Днес Илиева се срещна и с омбудсмана 
Мая Манолова и двете дадоха съвместна пресконференция. Eтo кaквo рaзкaзa 
Илиeвa, кoятo oт някoлкo мeceцa ce бoри зa прaвaтa нa мeдицинcки cecтри зa пo-
дoбри възнaгрaждeния и уcлoвия нa труд чрeз прoтecти. 
"Eдинcтвeнoтo нeщo, кoeтo иcкaх кaтo eднa oбикнoвeнa мeдицинcкa cecтрa, e дa 
рaбoтя при пo-дoбри уcлoвия нa труд и пo-дoбрo зaплaщaнe. Зa кaчecтвoтo нa 
рaбoтaтa, кoятo прeдлaгaм и зa звeнoтo, в кoeтo личнo aз рaбoтя. Блaгoдaрeниe нa 
цeлия труд, кoйтo cъм пoлoжилa зa тaзи бoлницa, зa тoвa, чe oтидoх c 
прeфeрeнции тaм, учacтвaх в cъздaвaнeтo нa тaзи клиникa и cъм oт първитe, 
кoитo зaпoчнaхa рaбoтa тaм, cтигнaхмe дo eднo пoлoжeниe, в кoeтo рaбoтoдaтeлят 
дa мe нaмeри зa нeудoбнa зa тoвa, чe cи търcя прaвaтa, чe иcкaм тe дa бъдaт 
cпaзвaни и дa бъдaт cпaзвaни бългaрcкитe зaкoни. И дa ce cтигнe дo тoвa 
диcциплинaрнo увoлнeниe...", каза тя пред журналистите. 
Мая Илиева се закани да потърси правата си в съда. 
 
www.clinica.bg, 05.08.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   
https://clinica.bg/9109- 
  
НАДЯВАМЕ СЕ НА НЕЗАВИСИМО ПРАВОСЪДИЕ 
  
Ще реагираме остро срещу всеки работодател, който си позволи да наказва 
или уволнява само поради изявени лидерски позиции, казаха от БАПЗГ 
  
Уволнението на едно от лицата на протестите на мед сестрите създаде 
напрежение в обществото. Очаква се казусът между Мая Илиева и болница 
"Токуда", където тя работеше се очаква да бъде решен в съда. В тази връзка 
официална позиция изпратиха от Българската асоциация на специалистите по 
здравни грижи(БАПЗГ). Публикуваме я без редакции. 



Page | 4 

4 

Във връзка с дисциплинарното уволнение на медицинската сестра Мая Илиева от 
болница Аджибадем Сити Клиник МБАЛ "Токуда" Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи е убедена, че правотата на това решение на 
ръководството на болницата трябва да се докаже в съда. 
Надяваме се, че причина за уволнението не е активната синдикална дейност на 
Мая Илиева. Случилото се има голям резонанс сред съсловието и ние с внимание 
ще следим развитието на казуса. Повече от 10 години БАПЗГ се бори с всички 
разрешени от закона действия за подобряване на социалния статус на съсловието 
- за съжаление без сериозен успех, поради управленска недалновидност. 
Мая Илиева е редовен член на БАПЗГ и ние винаги 
сме подкрепяли нейните усилия за справедливо заплащане на труда на 
специалистите по здравни грижи, за по-добри професионални условия и по-добра 
система на здравеопазване. Надяваме се на независимо правосъдие и ще 
реагираме остро срещу всеки работодател, който си позволи да наказва или 
уволнява само поради изявени лидерски позиции и борба за постигане и 
запазване на трудови права. 
С уважение: 
Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ 
 
www.zdrave.net, 05.08.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 
https://www.zdrave.net/-/n10226 
  
Промени в ръководството на Байер България 
  
Oт началото на август 2019 г. година Екатерина Карпузова е новият Управляващ 
директор на Байер България ЕООД. Тя ще съвместява новата позиция с тази на 
Търговски директор Фармацевтични продукти за България, съобщиха от 
фармацевтичната компания. 
От месец юли 2019 г. Жечо Мурзов поема позицията Търговски директор на Байер 
Кроп Сайанс за България. 
Габор Равицки, досегашният Управляващ директор на компанията, преминава на 
позиция Ръководител маркетинг за групата държави Румъния, България и 
Молдова. Паскал Касекуел остава Ръководител на обединените компании Байер и 
Монсанто за групата държави Румъния, България и Молдова.   
Екатерина Карпузова започва кариерното си развитие в Байер на позицията 
Мениджър проекти през 2007 г. По-късно прекарва три години в Берлин, където е 
част от екипа на Бизнес операции за Централна и източна Европа в 
направлението Фармацевтични продукти и още две години на позицията Главен 
оперативен директор в отдел Фармацевтични продукти в Словакия. През 2016 г. 
Екатерина се завръща в Бълагрия на позиция Търговски директор 
Фармацевтични продукти. Тя притежава магистърска степен по макроикономика 
от Университета в Аугсбург и е завършила маркетинг MBA програма в City 
University of Seattle. 
Жечо Мурзов започва кариерата си в Байер България през 2004 г. като Търговски 
представител в направление Растителна защита. През годините заема различни 
позиции в Байер Кроп Сайанс в областта на маркетинг и управление на екипи и 
продажби. От 2014 г. до 2019 г. Жечо е Ръководител продажби за Байер Кроп 
Сайанс България, а от юли 2019 г. поема позицията Търговски мениджър на Кроп 
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Сайанс за България. Притежава магистратура по агрономия от Лесотехническия 
университет и редица дипломи в областите земеделие, маркетинг и мениджмънт. 
 
www.clinica.bg, 05.08.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1" 
https://clinica.bg/9099- 
  
БЧК С ФОНД ЗА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП 
  
Досега са подпомогнати 757 непълнолетни, съобщиха от организацията 
  
Българският червен кръст (БЧК) започва от днес кампания за набиране на 
средства за подпомагане на деца, пострадали при катастрофи, съобщиха от 
организацията. 
Средствата ще бъдат набирани чрез изпращане на sms на номер 12 55 на стойност 
1 лев и ще постъпят в Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП, който беше създаден през 2005 г. 
„На нашия телефон 1255 
с един SMS на стойност 1 лв. може да се подпомогне пострадало дете от пътно-
транспортни произшествия в България. За миналата година ние загубихме 35 
деца, а 1135 бяха ранени", съобщи д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален 
директор на БЧК пред БНР. 
По думите й често тези 
наранявания върху децата са чисто физически много тежки, но още по-тежко е 
тяхното психическо състояние след един такъв инцидент. „Нашият Национален 
дарителски фонд, който създадохме през 2005 г., има за цел наистина да 
подпомогне тези деца. До този момент 757 деца от цялата страна са получили 
подкрепа от нас", допълни д-р Тодоровска. 
Втора национална благотворителна 
кампания има за цел в началото на новата учебна година да насочи общественото 
внимание към проблема с увеличаващия се детски пътен травматизъм. С 
финансовите средства ще бъде подпомогнато лечението и възстановяването на 
най-невинните жертви на „войната" по пътищата. 
За съжаление статистиката е тревожна, броят им се увеличава драстично с всяка 
изминала година. Само за 2018 г. 35 деца загубиха живота си, а 1132 бяха ранени, 
поясняват от БЧК. 
  
www.clinica.bg, 05.08.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1" 
https://clinica.bg/9092-88- 
  
88% ОТ МЛАДИТЕ ДОВОЛНИ ОТ ЗДРАВЕТО СИ 
  
Делът им е намалял с 5% за година, показва Годишния доклад за младежта 
за 2018 г. 
  
Мила  МИШЕВА 
88% от младежите у нас оценяват здравето си като отлично или много добро. 
Това става ясно от Годишния доклад за младежта за 2018 г. Делът на доволните 
от здравния си статус обаче намалява, защото през 2017 година е били 93%. 
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Едва 1% оценяват състоянието си като лошо. Отчитат се значително по-ниски 
нива на ангажираност по отношение на профилактичните прегледи. Едва 48% 
заявяват, че правят такива. 
Освен здравословното си състояние, младежите оценяват и финансовите си 
възможности за закупуване на лекарствени продукти. 
Повечето от младите хора нямат затруднения 
с този разход. По отношение на вредните навици, употребата на наркотици и 
упойващи вещества, голяма част от българските младежи заявяват, че осъзнават 
негативите от дрогата, алкохола, цигарите и сексуални контакти без предпазни 
средства. 
Докладът отчита още и дейностите на МЗ по промоция здравето. Те са насочени 
към ограничаване на рисковите фактори, като тютюнопушене, нездравословно 
хранене, употреба на алкохол, ниска физическа активност, както и към 
биологичните фактори на риска за хроничните незаразни болести. 
По отношение на борбата с дрогата 
Националният съвет по наркотични вещества е изградил мрежа от Общински 
съвети по наркотичните вещества. Националният център по наркомании пък е 
провел през миналата година 5 кампании, 17 обучения, 15 срещи, 7 семинара и 
една кръгла маса. Докладът отчита и демографската ситуация у нас. В края на 
2018г. населението на България е 7 000 039 и е намаляло с 49 995 души, сравнено 
с данните от 2017 г. През изминалата година в страната са регистрирани 62 197 
живородени деца, което е с 1 758 по-спрямо 2017 г. Статистическите данни на 
НСИ показват, че подобно на тенденциите в ЕС, групата на 15-19 годишните е 
значително по-малка в сравнение с останалите възрастови категории. Това е 
тенденция, която ще се запази, поради ниската раждаемост. 
 
 
 
 
 
 


