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       МС - Министерство на здравеопазването - бюджет  

        

       Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. 

        

       София, 10 април /екип, БТА/ 

           Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска 

помощ на гражданите, съобщи пресслужбата на кабинета. 

           На основание чл. 106 и чл. 106а от Закона за лечебните заведения, Министерството 

на здравеопазването субсидира лечебни заведения по критерии и по ред, определени с 

Наредба нр. 3/2019 г. на министъра на здравеопазването за медицинските дейности извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на 

здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на 

лечебни заведения, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на 

изискванията на Закона за държавните помощи. 

          С проекта на постановление се предвижда лечебните заведения да получат 

увеличение на субсидията за дейностите, които извършват, за да са в състояние да 

осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ. 

          С предоставянето на допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 000 000 лв. ще се осигури равнопоставен достъп 

до медицинска помощ на гражданите и ще се даде възможност на лечебните заведения да 

осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и 

съобразно правилата за добра медицинска практика. Предоставянето на допълнителни 

финансови средства на лечебните заведения ще подпомогне осъществяването на 

дейността и достигането на определени нива на заплащане на персонала, осъществяващ 

медицинските дейности.  

 

www.bnr.bg, 10.04.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101104931/kabinetat-otpusna-50-miliona-za-zaplati-na-

medicinskite-sestri 

 

Медицинските сестри несъгласни с предложените от МС заплати, протестите 

продължават 

 

Цветелина Стоянова, Гергана Хрисчева 

Медицинските сестри настояват стартовата заплата за всички медицински специалисти да 

е равна на две минимални работни заплати или 1120 лева. Те не са съгласни да се достигне 

само размерът по Колективен трудов договор от 950 лева, както посочва правителството, 

по повод отпуснатите 50 милиона лева за увеличение на заплатите им. Това коментира 

пред "Хоризонт" Мая Илиева, организатор на протеста на медицинските сестри в 

социалните мрежи: 

"На всичкото отгоре се говори за медицински специалисти, главно, които са в болници, 

което не значи, че това ще обхване всички здравни специалисти. Има специалисти, които 
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работят в детско-училищно здравеопазване, в домове за медико-социални грижи, в 

старчески домове, ДКЦ и в затвори, да не говорим, че на много места вече тази основна 

заплата е достигната - 950 лв. Там няма да има никакво увеличение. Затова ние държим на 

нашето искане от две минимални работни заплати за професията "здравен специалист" - 

рехабилитатори и фелдшерите, въобще не знам дали ще отидат само за заплати, както 

предишните 30 милиона - отпуснати". 

"До националния протест на 15 май в столицата ще се организират протести по места", 

добави Илиева: 

"Протести ще бъдат организирани, тъй като в много от градовете също така имаше натиск 

и ние обещахме заедно с г-жа Мая Манолова, че ще обикаляме градовете, където наистина 

е упражнен натиск върху хората да не протестират". 

50-те милиона лева, отпуснати от правителството за увеличение на заплатите на 

медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, ще отидат в бюджета на 

Министерството на здравеопазването, за да се достигне минималната начална заплата, 

записана в Колективния трудов договор от 950 лева. 

Министър Кирил Ананиев обясни, че ще има и нова методика за разпределение на 

средствата за персонал - както е обещано на съсловието при последните разговори и след 

продължаващите протести: 

"Ще направя методиката да бъде справедлива, но на базата на определени принципи за 

разпределение на разходите за персонал". 

Премиерът Бойко Борисов поиска контрол, но така че парите да стигнат до специалистите: 

"Да не стане така, както имаше сигнали, в някои болници докторите да си ги раздадат за 

ДМС-та и да не стигнат до сестрите. Това, което поехме като ангажимент - на фиша, това 

да е минималната цена. И особено за тези болници, които са трудно достъпни. Не могат 

по клинични пътеки да наберат достатъчно клиенти там, където болниците са натоварени, 

просто за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други". 

Правителството отпусна средствата, след като изслуша доклада на финансовия министър 

Владислав Горанов. От него е ясно, че икономиката продължава да расте. Износът и 

производствата също са с положителни тенденции, което се отразява добре и на бюджета: 

"Наблюдаваме устойчиво изпълнение на приходите и добри номинални растежи". 

 

www.mediapool.bg, 10.04.2019 г.  

https://www.mediapool.bg/kabinetat-otpusna-50-mln-leva-za-950-leva-startova-zaplata-

za-meditsinskite-sestri-news292007.html 

 

Кабинетът отпусна 50 млн. лева за 950 лева стартова заплата за медицинските сестри 

 

Протестите продължават до изпълнение на всички искания 

 

Мартина Бозукова 

Правителството отпусна 50 млн. лева за повишаване заплатите на медицинските сестри, 

така че навсякъде да бъде постигнато стартово възнаграждение от 950 лева, както е 

регламентирано в колективния трудов договор в здравеопазването. Това обявиха 

премиерът Бойко Борисов и здравният министър Кирил Ананиев на заседанието на 

кабинета в сряда. 

Новината идва след като медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и др. 

професионалисти по здравни грижи многократно излизаха на протест от 1 март насам и 

дори заплашиха да започнат да спират работа. Техните искания бяха за основна заплата от 

поне две минимални или 1120 лева. Заради това организаторите на протестите обявиха по-

късно в сряда, че те ще продължат. 
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Премиерът за увеличението: Във всяка една сфера икономиката се развива добре 

Борисов уточни, че "увеличението е на базата на това, че във всяка една сфера българската 

икономика се развива добре". 

"Повишаваме заплатите, за да запазим работните места, особено в отдалечените места", 

каза премиерът. 

У нас има сериозен недостиг на медицински сестри, лаборанти и акушерки - падат се по 

420 медицински специалисти на 100 хил. души население при средно 820 за Европейския 

съюз.  

В момента средните основни заплати на медицинските сестри във всички видове болници 

в страната са под заложения минимум в колективния трудов договор за сектора от 900-950 

лева, установи анализ на Министерството на здравеопазването. 

Те варират между 758 лева в държавните до 668 лева в общинските болници, като на много 

места сестрите получават заплати, близки до минималните. Брутните заплати с включени 

допълнителни стимули за работа по клинични пътеки, клас прослужено време и др. са 

между 1040 и 1470 лева. 

Кабинетът вече отпусна извънредно 30 млн. лева на областните и общинските болници 

през февруари, като част от тях също са за повишение заплатите на персонала. С новите 

50 млн. лева заплатите на медицинските сестри трябва навсякъде да започват от 950 лева. 

Борисов заръча на Ананиев да контролира как се разпределят парите: “Да не стане така, 

както имаше сигнали в някакви болници, директорите да ги дадат за ДМС (допълнително 

материално стимулиране) и да не стигнат до сестрите“. 

Премиерът каза, че това ще позволи заплатите в по-малките болници в трудно-достъпни 

места, където има по-малко пациенти и изкарват по-малко пари, да бъдат повишени. 

“Там където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи“, каза Борисов. 

Ананиев: Трудът им ще бъде оценен по-достойно 

Преди дни здравният министър Кирил Ананиев съобщи, че е готов с нова методика за 

формиране и разпределяне на възнагражденията в болниците, която ще бъде готова до 15 

май и цели да обвърже заплащането с положения труд и натоварването и да изчисти 

съществуващи диспропорции във възнагражденията. 

Допълнителните 50 млн. лева ще бъдат предоставени на болниците под формата на 

субсидията, която МЗ им превежда за специфични дейности. 

Ананиев коментира в сряда, че с допълнителните пари трудът на медицинския персонал 

ще бъде оценен по-достойно и ще се предостави равнопоставен достъп на гражданите до 

медицинска помощ.  

Протестите продължават 

Засега насроченият за 15 май национален протест на медицинските специалисти пред МЗ 

обаче не е отменен. Организаторката на протестите Мая Илиева коментира по-късно в 

сряда, че сестрите не са съгласни заплатите им да достигнат само договореното в 

колективния договор и продължават да настояват за основна заплата от поне две 

минимални или 1120 лева. 

Освен това на дневен ред остават и другите искания, свързани с по-добри условия на труд, 

приемане на медицински стандарт за работата на професионалистите по здравни грижи, 

премахване търговския статут на лечебните заведения, промени в Закона за съсловните 

организации. 

До националния протест на 15 май в столицата ще се организират протести по места. 
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www.zdrave.net, 10.04.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9196 

 

Кирил Ананиев: 

 

Методиката означава, че имаме реалното разпределение на ресурса по лечебни 

заведения 

 

„Отпуснатите днес от правителството средства ми дават реална възможност да 

финализирам работата по методиката за формиране разпределение на разходите за 

персонал. По този начин, от една страна, ще се повиши ефективността на разходването на 

средствата в болниците, а от друга страна ще бъде осигурена възможност за увеличаване 

на работните заплати на медицинския персонал“. Това заяви Кирил Ананиев след 

заседанието на Министерския съвет, в рамките на което беше прието Постановление за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването 

за 2019 г. в размер на до 50 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на министерството. 

„Хората, които работят в системата на здравеопазването са нашите лечители – тези,  които 

се грижат за нашето здраве, и за да ги запазим сега и тук, в нашата страна, те заслужават 

да получат признанието на българското общество и на всички нас като потенциални техни 

пациенти“, заяви министър Ананиев. 

Той  припомни, че заедно с екипа му са направили задълбочен анализ на формирането и 

разпределението на разходите в лечебните заведения по икономически показатели, който 

показа наличието на сериозни деформации, в това число и при разпределението на 

разходите за персонал. 

До 15 май министерството ще представи пред асоциацията на професионалистите по 

здравни грижи и медицинските специалисти, които участваха в протестите, окончателния 

вариант на методиката. „Това вече ще означава, че имаме реалното разпределение на 

ресурса по отделни лечебни заведения, останалото вече е въпрос на прилагане от страна 

на ръководствата на съответните лечебни заведения“, обясни Кирил Ананиев. 

От думите му стана ясно, че една от основните причини за днешното решение на 

Министерския съвет е демографският проблем в страната, както и наличието на региони, 

в които достъпът до здравеопазване е затруднен заради отдалеченост, високо планинско 

разположение или трудна достъпност. 

Министър Ананиев обърна внимание, че Министерството на здравеопазването си е 

поставило за цел да създаде необходимите условия, при които да работят медицинските 

специалисти, както и да подобри организацията по професионалната квалификация и 

преквалификация на медицинските специалисти, така че тя да отговаря на европейските 

практики. 

 

 
11.04.2019 г., с.4 

 

Инвалидите с пълно електронно досие, 

 

в което трябва да се опишат здравословно състояние, квалификация, образователна 

степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, 

социално-икономически статус. То ще се събира в Агенцията за хората с увреждания. 

Експертите ще трябва да правят 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на 

политиката за правата на хората с увреждания. 
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