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ПРЕСКЛИПИНГ 

8 ноември 2018, четвъртък    

   
      VINF  14:59:01  07-11-2018 

      GI1458VI.013 

      КТД - здравеопазване - подписване 

      

Утре ще бъде подписан новият Колективен трудов договор в отрасъл 

"Здравеопазване" 

      

      София, 7 ноември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Утре ще бъде подписан новият Колективен трудов договор в отрасъл 

"Здравеопазване". Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на 

здравеопазването. 

          Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално 

представени работодателски и синдикални организации ще подпишат документа, 

регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъла. 

 

      VINF  12:51:02  07-11-2018 

      IS1250VI.014 

      МС - решение - наредба 

      

Изменя се Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените  на лекарствените продукти 

      

      София, 7 ноември /екип, БТА/ 

        Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, съобщи пресслужбата 

на кабинета. Изменението е по повод разпоредбата на чл. 8, ал. 5, която поставя 

производителите на лекарствени продукти в неравноправно положение помежду им, 

като това може да доведе до отпадането на лекарствени продукти от Позитивния 

лекарствен списък и по този начин да ограничи възможността на пациентите за достъпно 

лечение. 

          Към момента действа ограничение при цените на лекарствените продукти, които 

нямат регистрирани цени в референтните държави. Сега тяхната цена не може да 

надхвърля два пъти стойността на диференцирана дневна доза (ДДД/терапевтичен курс) 

на референтния лекарствен продукт от групата на съответното международно 

непатентно наименование. Така формулираната действаща разпоредба засяга предимно 

продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазони, които се 

предлагат само на нашия пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица 

лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. От друга страна, отпадналите 

лекарствени продукти ще бъдат заместени от по-скъпи лекарствени продукти, които 

имат цени в референтните за България държави. 

        Очакваният резултат от приемането на промените е създаване на условия и критерии 

за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в 

Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави, така че да 

бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители и условията 

на конкуренция помежду им, както и да не бъде допускана дискриминация спрямо 
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българските производители, предлагащи лекарствените продукти на нашия пазар, 

допълват от МС. 

 

www.clinica.bg, 07.11.2018 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/6638- 
  

ПОВИШИХА ЦЕНИТЕ НА РОДНИТЕ ХАПЧЕТА 
 

По-високи цени за родните хапчета. Това предвиждат промени в Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, 

която прие кабинетът на днешното си заседание. Както clinica. bg. вече писа редакциите 

ще доближат референтните стойности на българските медикаменти, които не се изнасят 

навън до цените на същите продукти в ЕС и по този начин всъщност ще ги повишат. 

Идеята на промените е да се избегне практиката наши хапчета да излизат от Позитивния 

лекарствен списък(ПЛС) и така да напускат пазара. 

До момента действаше нормативно ограничение при цените на лекарствените продукти, 

които нямат регистрирани стойности в референтните държави. Според него цената на 

производител на тези медикаменти 

може да е максимум два пъти по-висока 

от най-ниската цената на лекарство със същия ДДД в терапевтичната група на 

позитивния списък. Тази разпоредба засяга предимно продукти на български 

производители в ниския и среден ценови диапазони, които се предлагат само на нашия 

пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от 

Позитивния лекарствен списък. Затова с предложените промени таванът се вдига двойно. 

Така референтната стойност не бива да прехвърля 

4 пъти най-ниската цената на продукт в терепевтичната група на ПЛС. 

В противен случай отпадналите медикаменти ще бъдат заместени от по-скъпи лекарства, 

които имат цени в референтните за България държави, става ясно от мотивите на 

Наредбата. 

Столичната болница Св. София е определена за университетска, реши още кабинетът 

днес. 

 

www.bnr.bg, 07.11.2018 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

http://bnr.bg/post/101041647/prisadiha-nagradi-za-visoki-postijenia-i-inovacii-v-

zdravnia-sektor 
  

Присъдиха награди за високи постижения и иновации в здравния сектор 
 

За първи път у нас бяха присъдени награди за високи постижения и иновации в здравния 

сектор. Те бяха връчени по време на Петата годишна конференция за иновации и добри 

практики в здравеопазването, организирана от вестник „Капитал“. 

Сред отличените са Сдружението „Образование и здраве“ от Пловдив, с чиято помощ в 

детската клиника към Университетската болница „Св. Георги“ в града е създадена среда, 

в която малките пациенти могат да учат, да творят и да се забавляват, паралелно с 

процеса на лечение. Награда получи и Фондация Българско рационално общество, в 

която млади хора, се борят срещу псевдонауката. 

Д-р Нурфет Алиоски и екип от лекари от столичната болница „Св. Анна“ бяха отличени 

за прилагане на механична тромбектомия при лечение на исхемичен инсулт. С 

използването на иновативната терапия са спасени 44 пациенти с тежък инсулт, като 

половината са без трайни увреждания. 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6638-
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/post/101041647/prisadiha-nagradi-za-visoki-postijenia-i-inovacii-v-zdravnia-sektor
http://bnr.bg/post/101041647/prisadiha-nagradi-za-visoki-postijenia-i-inovacii-v-zdravnia-sektor
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Онкологичният център на „Аджъбадем Сити клиник" е отличен за внедряването на 

иновативна  методика за облъчване на пациентки с рак на млечната жлеза. 

Проф. Иво Петров от кардиологичния център на същата клиника получи голямата 

награда за лечение на сърдечната аорта без обща анестезия и без престой в реанимация, 

при което пациентът се възстановява за броени часове и може да бъде изписан на 

следващия ден след интервенцията. 

 

www.clinica.bg, 07.11.2018 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/6619- 
 

ПАК ТЕСТВАТ Е-ТЪРГА 

Амбицията на здравното министерство е да го пусне до края на годината 
 

Здравно министерство отново започва тестове на електронния търг за медикаменти за 

болниците. Те се провеждат тази седмица, съобщиха от ведомството за clinica.bg. 

Тестовата процедура, беше спряна, тъй като се извършваха допълнителни настройки в 

системата, които до сега не са реализирани, както и отстраняване на пропуски в 

изграждането й, обясниха от МЗ. Тази седмица обаче тестовете ще бъдат продължени. 

По време на тях лечебните заведения трябва да проверят функционалностите на 

системата по отношение изпращане на покани за получаване на оферти за заявените от 

тях лекарства. Също така класиране на база цени и сключването на конкретни договори. 

След това ще бъде проведено повторно 

цялостно финално тестване на работата на електронната система, добавят от МЗ. 

Амбицията на ведомството е до края на годината да се стартира реална процедура. 

Преди това обаче трябва да има всички гаранции за качество на работа и сигурност на 

данните, категорични са от министерството. 

Търгът беше замислен по времето на министър Петър Москов. Заради редица 

обжалвания от страна на дистрибуторите обаче, както и заради отстраняване на 

нередности по системата, той и до ден днешен не е пуснат . Първоначалната идея беше 

с него да се осигуряват лекарства за всички болници по всички INN. Тази година 

здравното ведомство реши да ограничи портфолиото му най-вече до онкологията, а 

стойността на поръчката да бъде за 1 млрд. лв. Участие в него пък трябва да вземат около 

200 държавни и общински болници. 

 

www.dariknews.bg, 07.11.2018 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"   

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/deputatite-prieha-na-pyrvo-chetene-

proektobiudzheta-za-dogodina-2130365 

 

Депутатите приеха на първо четене проектобюджета за догодина 
 

Велина Величкова 
Със 115 гласа Народното събрание одобри проектобюджета на държавата за 2019 г. на 

първо четене. Против бяха 85 депутати - от БСП и ДПС. Нямаше въздържали се народни 

представители. 

Фискалната рамка на Бюджет'2019 стриктно отразява и следва заложените приоритети 

от програмата на правителството. Те са политиката по доходите, образованието, 

социалната политика и отбраната, посочи финансовият министър Владислав Горанов. 

Минималната работна заплата от следващата година се увеличава от 510 на 560 лева. 

Според прогнозите от 1 януари 2020 г. минималното трудово възнаграждение ще стане 

610 лв., а от началото на 2021 г. - 650 лв. Това предвижда проектобюджетът на държавата 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6619-
http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/deputatite-prieha-na-pyrvo-chetene-proektobiudzheta-za-dogodina-2130365
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/deputatite-prieha-na-pyrvo-chetene-proektobiudzheta-za-dogodina-2130365
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за 2019 г., одобрен на първо четене от Народното събрание. От следващата година хората 

в пенсионна възраст няма да имат право да работят в държавната администрация. Като 

цяло по-високи разходи за 2019 г. спрямо 2018 г. има за персонал, за социално и здравно-

осигурителни плащания, за субсидии и за капиталовите разходи. Средно с 20 на сто се 

повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната администрация ще 

скочат с 10 на сто. Допълнително ще бъдат отпуснати 150 млн. лв. за хората с 

увреждания. 

Макроикономическата прогноза за следващата година е в съответствие с актуалните 

очаквания за икономическата среда в национален и международен план. Очакваният 

икономически растеж за 2019 г. е 3.7 на сто, като растежът на БВП е прогнозиран да се 

ускори основно по линия на публичното потребление и инвестиции и номинално да 

достигне 116 млрд. лв. в края на 2019 г., отбеляза министърът. По думите му за 

последните две години БВП се увеличава постепенно. Благополучният цикъл на 

икономиката позволява по-голям бюджет, както по отношение на приходите, така и на 

разходите, каза той. 

Получихме много критики за номиналния ръст на разходите, но това е резултат от по-

успешното българско общество, което произвежда повече, посочи министърът. По-

висока заетост, увеличение на заплатите, увеличава и потреблението. Бюджетът расте и 

то при запазване на ниско данъчно облагане на хората и бизнеса. Според нашето 

разбиране така се осигуряват повече ресурси за публични услуги. Като общност 

създаваме повече и с всяка следваща година задоволяваме по-добре обществените 

нужди, без да създаваме диспропорции в икономиката и без да обременяваме с дългове 

поколенията след нас, каза Горанов. 

Фискалната политика, която водим е благоразумна, и подобряването на дълговата 

позиция на страната е добър аргумент към нашите партньори по пътя към 

присъединяване към Еврозоната, отбеляза той. 

По думите му в прогнозната средногодишна инфлация е 3 на сто. Нивото на 

безработицата трайно намалява и за 2019 г. очакваме да се понижи на 4.8 на сто. 

Фискалният резерв към края на септември тази година е 11.2 млрд. лв., каза той. 

Заложена е положителна тенденция за трайно намаляване на държавния дълг спрямо 

БВП, остава третият най-нисък в ЕС. Очаква се да спадне до 19.1 на сто в края на 2019 

г., а в края на 2021 г. целта е да достигне 16.5 на сто от прогнозираното ниво на БВП, 

посочи Горанов. 

По наше мнение стратегията да вървим към балансирано бюджетно салдо е правилната, 

смята министърът. Без да променяме съществено данъчната политика през следващата 

година очакваме общо приходите по консолидираната фискална програма да достигнат 

43.9 млрд. лв., което е с 4.7 млрд.лв. повече от тази година, каза той. 

По-добрата събираемост на приходите, засилените мерки на институциите за борба с 

контрабандата, предвидимата икономическа среда позволява да увеличим доходите на 

заетите в бюджетната сфера с 10 процента за следващата година, а за учителите - с 20 

процента. 

Близо 900 млн. лв. повече са средствата за социални разходи, каза Горанов. Предлагаме 

50-процентно увеличение за помощите за отопление. По-малките общини ще получат 

повече, каза той. Предвидено е увеличение за северозападния регион. Повишават се 

разходите за отбрана, гарантирани са средствата за трите големи инвестиционни проекта, 

посочи министърът. 
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Какви са параметрите на Бюджет 2019 

Минимална работна заплата 560 лв. и 150 млн. лв. 

допълнително за хората с увреждания предвижда проектобюджетът за 2019 
 

Народното събрание одобри проектобюджета на държавата за 2019 г. на първо четене. 

Според заложените в проекта параметри Минималната работна заплата от следващата 

година се увеличава от 510 на 560 лева. Според прогнозите от 1 януари 2020 г. 

минималното трудово възнаграждение ще стане 610 лв., а от началото на 2021 г. - 650 лв. 

Това предвижда проектобюджетът на държавата за 2019 г., одобрен на първо четене от 

Народното събрание. 

Какви са водещите показатели, заложени в бюджета за 2019-а 

Хората в пенсионна възраст няма да имат право да работят в държавната администрация. 

По-високи разходи за 2019 г. спрямо 2018 г. са планирани за персонал, за социално и 

здравно-осигурителни плащания, за субсидии и за капиталовите разходи. 

Средно с 20 на сто се повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната 

администрация ще скочат с 10 на сто. 

Допълнително ще бъдат отпуснати 150 млн. лв. за хората с увреждания. 

По бюджета на МТСП са разчетени 7 млн. лв. във връзка с новия вид месечна помощ за 

деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Размерът на помощта за 2019 

г. е 115 лева. 

За целеви помощи за отопление са предвидени допълнително по 40,4 млн. лв. за всяка 

година от прогнозния период /2019-2021г./, което е с 50 на сто повече спрямо средствата 

през 2018 г. 

От 1 юли 2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще бъде 

1200 лв. Пенсионната политика в периода 2019-2021 г. предвижда да продължи 

увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с 

по два месеца за жените и с по един месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж 

и за двата пола също ще продължава да расте с по два месеца всяка година до 36 години 

за жените и 39 години за мъжете през 2021 г. 

Разходите за отбрана догодина възлизат на 1 839,3 млн. лв., което представлява 1,58 на 

сто от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните 

отбранителни способности и свързаните с колективната отбрана в т.ч. средства за 

изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти. 

За 2019 г. са планирани повече пари за персонал в системата на МВР и Министерството 

на правосъдието с цел продължаване политиката за укрепване на капацитета. 

За Висшия съдебен съвет се предлагат общо приходи, помощи и дарение в размер от 

116,0 млн. лв., колкото са предложили и самите магистрати. Общо разходи - 704,3 млн. 

лв., или повече със 113,2 млн. лв. спрямо 2018 г. Увеличението се дава за текущите 

разходи - 101,7 млн. лв., и капиталови разходи - 11,5 млн. лв.. 

За Народното събрание са предвидени приходи от 1,5 млн. лв., разходи от 79,3 млн. лв. 

и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет /трансфери/ от 77,8 млн. лв. От 

общата сума на разходите текущите разходи са 65,2 млн. лв., капиталовите - 13,6 млн. 

лв., и резерв за неотложни и непредвидени разходи - 0,5 млн. лв. 

Безработицата се очаква да се понижи до 4,8 процента за 2019 г., а нивото на заетостта 

ще запази темпа си на повишение от предходната година. 

Предвижда се заради високо вътрешно търсене повишението на цените да се ускори 

догодина, след което да започне да отслабва в синхрон с динамиката на международните 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/ikonomika/kakvi-sa-parametrite-na-byudzhet-2019
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цени на суровините. Прогнозната средногодишна инфлация за периода 2019-2021 г. е 

съответно 3,0 на сто, 2,5 на сто и 2,3 процента. 

Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма 

/КФП/ за 2019 г. е 43 857,0 млн. лв., или 37,7 на сто от БВП. 

Заложените разходи и вноската в бюджета на ЕС е 44 457,0 млн. лв., или 38,2 процента 

от БВП. Само вноската в ЕС за 2019 г. ще бъде 1 282,1 млн. лв., или 1,1 на сто от БВП. 

Макроикономическа прогноза за периода 2019-2021 г. предвижда растежът на БВП да се 

повиши до 3,7 на сто през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично 

потребление и да се задържи на ниво от 3,5 процента в периода 2020-2021 г. 

Очакванията са в края на годината бюджетното салдо на касова основа да е на излишък 

от 0,5 на сто от БВП. 

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември догодина е предвиден да 

остане непроменен спрямо заложения за 2018 г. от 4,5 млрд. лв. 

Приходите на общините, разчетени с КФП за 2019 г., нарастват с 120,8 млн. лв. спрямо 

разчетените за 2018 г. като най-високи постъпления са предвидени от имуществени 

данъци - с 60,4 млн. лв. над разчетените в КФП за 2018 г. 

Увеличението на разчетените разходи за местни дейности за догодина спрямо бюджета 

за 2018 г. е в размер на 188,2 млн. лв., от тях за персонал - 67 млн. лв., издръжка - 85,6 

млн. лв., и капиталови разходи - 32,4 млн. лв. 

 

www.actualno.com, 07.11.2018 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   

https://www.actualno.com/politics/dds-vyrhu-hljaba-i-lekarstvata-njama-da-byde-

namalen-news_704753.html 
 

ДДС върху хляба и лекарствата няма да бъде намален 
 

Данък добавена стойност (ДДС) върху хляба и лекарствата остава в размер на 20%, 

предаде  БГНЕС. 

Предложението за неговото намаляване бе внесено от народните представители от „БСП 

за България“ между двете четения на Закона за корпоративното подоходно облагане, в 

чиито преходни и заключителни разпоредби се предвиждаха и промени в Закона за ДДС. 

Предложенията обаче бяха отхвърлени в пленарна зала. 

От левицата настояват за диференцирано ДДС за хляба в размер на 5%, а на лекарствата 

– 9%. 

„Крайно време е всички в тази зала да помислим за диференцираното ДДС, каквото е 

необходимо на българските граждани“, заяви по време на дебатите народният 

представител от БСП Надя Клисурска, която напомни, че около 1,6 млн. български 

граждани в момента живеят под прага на бедността. Тя се аргументира с това, че сред 

основните функции на данъчната система е преразпределителната, която може да смекчи 

неравенството и да даде справедливост за онези, които получават по-малко. 

В дискусията участие взе и депутатът от „Атака“ проф. Станислав Станилов, който 

припомни, че през 2010 г. от партията му предлагат ДДС за хляб, лекарства и учебници 

да няма, но предложението е отхвърлено в пленарна зала с гласовете на БСП, ДПС и 

ГЕРБ. 

Според управляващите обаче, намаляването на ДДС на някои стоки не означава 

задължително понижаването на цените им. От ГЕРБ са категорични още за това, че не 

трябва да се прави социална политика през данъците. 

Някои от изказванията доведоха и до повишаване на напрежението в зала. 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/politics/dds-vyrhu-hljaba-i-lekarstvata-njama-da-byde-namalen-news_704753.html
https://www.actualno.com/politics/dds-vyrhu-hljaba-i-lekarstvata-njama-da-byde-namalen-news_704753.html
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„Социализмът не винаги убива, но винаги лъже и сега ставаме свидетели на това“, заяви 

от парламентарната трибуна депутатът от управляващите Тома Биков, цитирайки думи 

на колумбийския писател Николас Гомес-Давила. 

Реплика му отправи народният представител от левицата Антон Кутев, който цитира 

думи на самия Биков от миналото, с които той настоява зам.-председателят на ГРЕБ 

Цветан Цветанов да бъде разследван. „Не социализмът лъже, вие лъжете, г-н Биков!“, 

репликира Кутев. 

„Ако очаквате пред вас да се разкайвам за свои думи, значи сте дълбоко сбъркали. Вие 

не сте ми морален стожер, пред който мога аз да се разкая. Разкайвам се обикновено в 

някоя православна църква, а не пред „другарския съд“ на БСП“, отговори на свой ред 

Биков. „Това, че съм говорил глупости някога не значи, че трябва да ги говоря цял живот, 

както правят повечето социалисти“, контраатакува Биков. 

От парламентарната трибуна се чуха и стихове. 

„Партията вее демагогски знамената, че е честна, социална справедлива, но разровиш ли 

ѝ ти делата, ще видиш, че е нагла, арогантна и особено крадлива!“, рецитира Спас 

Гърневски по адрес на левицата. 

Отговорът на БСП не закъсня. „На огромната част от българските пенсионери пенсиите 

им са по-ниски от кръвното налягане“, пошегува се Славчо Велков, критикувайки 

социалната политика на правителството. 

В крайна сметка текстовете, предвиждащи диференцирано ДДС на хляба и лекарствата 

не получиха нужното одобрение и бяха отхвърлени от мнозинството. 

  

www.zdrave.net, 07.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/Новини//n7739 
 

БЛС е категорично против прелицензирането на лечебните заведения 
 

Лекарският съюз е категорично против прелицензирането на всички лечебни заведения, 

заложено с промени в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за 

бюджета на НЗОК за 2019 г. Това заяви пред Канал 3 главният секретар на съсловната 

организация д-р Стоян Борисов. „Не виждаме смисъл, не виждаме необходимост, не 

виждаме логика в тази пререгистрация“, каза той. 

Д-р Борисов посочи, че лекарите имат съмнения в капацитета на новата мегаагенция да 

извърши пререгистрацията и отбеляза, че според БЛС е достатъчно при съмнения за 

нарушения контролните органи да проверят съответните лечебни заведения и да ги 

санкционират, а не да пререгистрират всички тях. 

Главният секретар на Лекарския съюз изрази и притесненията на организацията за това, 

че през преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон се правят промени в 

основни здравни закони. Дали сме нашето становище и то е, че промените трябва да се 

правят директно в съответните закони, за да може да има широко обществено обсъждане, 

поясни той. 

Д-р Стоян Борисов информира, че през следващата седмица ще се проведе извънредно 

заседание на Управителния съвет на съсловната организация, на която ще се обсъдят 

теми, свързани с тези промени, както и с преговорите по Националния рамков договор 

за идната година. 

От думите му стана ясно, че БЛС ще иска повишаване на някои цени на клинични пътеки, 

но не и на обеми. „Тук има една тънкост, която се прилага почти ежегодно и с която ние 

не сме съгласни. Задават ни се умишлено по-голям брой обеми. Знае се, че те няма да се 

изпълнят, но парите са блокирани и след това те се прибират“, посочи той и отново 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n7739
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напомни едно от основните искания на Лекарския съюз – средствата в бюджета на НЗОК 

да не се местят от перо в перо. 

Д-р Борисов коментира и финансовите параметри на бюджета за 2019 г., като посочи, че 

увеличението в действителност е по-малко от заявеното, тъй като част от средствата ще 

бъдат изразходвани за дължими плащания за тази година, а друга немалка част – за 

покриване на дълговете на НЗОК към чужди фондове. „Средствата, които остават, ще 

позволят системата да работи, но в никакъв случай не са достатъчно“, посочи той и 

допълни: „Реално нещо да се промени значително не очакваме, но ще има стабилизиране 

на положението. Ще се стабилизират и някои болници, които вървят към фалит, а те не 

са малко – както малки общински болници, така и 4-5 областни болници“. 

„Ако се запази този темп на растеж на бюджета, какъвто беше миналата година и тази 

година, то тогава някъде след около 10 години бихме стигнали до така желания бюджет 

от 7-7,5, дори бих казал 8 млрд. лв. годишно“, коментира още д-р Стоян Борисов. 

 


