
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

12 септември 2019 г., четвъртък 

      VINF  11:21:01  11-09-2019 

      MM1119VI.007 

      парламент - БСП - законопроект - омбудсман 

      

      ПГ на "БСП за България" припозна законопроекта за съсловните организации 

в здравеопазването, изготвен от институцията на омбудсмана 

      

           София, 11 септември /Десислава Антова, БТА/ 

            ПГ на "БСП за България" припозна законопроекта за съсловните организации в 

здравеопазването, изготвен от институцията на омбудсмана. Това обяви пред 

журналисти в парламента председателят на групата и лидер на партията Корнелия 

Нинова. "Приемаме го и го внасяме", каза Нинова. 

           Законопроектът за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, 

асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник фармацевтите, бе 

внесен в деловодството на Народното събрание в края на мандата на Мая Манолова, ден 

преди тя да обяви своята оставка. 

            Според Корнелия Нинова с изготвения законопроект се дава възможност за 

израстване в кариерата на медицинските специалисти и се гарантира участието им в 

изработването на нормативни документи. 

           Корнелия Нинова заяви, че по време на бюджетната процедура от левицата ще 

внесат предложение от къде да дойдат парите за увеличението на заплатите. 

           На въпрос, как ще коментира шпионския скандал, Нинова каза, че многократно е 

коментирала случая и няма какво повече да добави. 

 

VINF  12:41:01  11-09-2019 

      MM1239VI.020 

      прокуратура - среща - БЛС 

      

      Заместниците на главния прокурор са обсъдили с БЛС защитата на лекарите на 

работното им място 

           

      София, 11 септември /Константин Костов, БТА/ 

          Заместниците на главния прокурор Иван Гешев и Мария Шишкова са се срещнали 

с ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), информираха от пресцентъра на 

прокуратурата. 

          На срещата са присъствали д-р Иван Маджаров - председател на БЛС, д-р Николай 

Брънзалов - заместник-председател на БЛС, д-р Стоян Борисов - главен секретар на БЛС, 

и д-р Нели Нешева - член на УС на БЛС. 

          Сред основните теми на срещата е била агресията срещу медици, като при 

последния случай от края на миналата седмица са били нападнати лекари и медицински 

сестри от Специализираната белодробна болница "Д-р Трейман" във Велико Търново. 

Обсъдено е било създаването на съгласуван работещ механизъм и начините на 

прилагането на законовия инструментариум с цел защита на лекарите на работното им 

място. 

          Участниците в срещата са дискутирали и необходимостта от съвместни действия 

на институциите за промяна на обществените нагласи и възвръщане на доверието към 

работещите в системата на здравеопазването. 
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www.bnr.bg, 11.09.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

http://bnr.bg/horizont/post/101164916/elena-toneva-nadavame-se-strahat-da-ne-e-

nabral-sila-vapreki-natiska 
  

Елена Тонева: До 1000 лв. е разликата в заплатите на медицинските сестри в 

страната 
  

Продължаваме с ефективни протести, заяви пред БНР медицинската сестра Елена 

Тонева. 

„Надяваме се страхът да не е набрал голяма сила, защото през всички тези месеци, 

успоредно с „анализите“ на министерството, започна натиск върху колегите, че няма да 

работят, че ще бъдат уволнени. Всички колеги трябва да разберат, че ако всички излезем 

пред болниците, много бързо нещата ще се променят“, апелира тя в интервю за 

предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 

„Протестираме от февруари. В един момент премиерът Борисов каза, че ще ни даде 

щедро едни 50 млн. Реално колегите не ги усетиха – по болниците се пуснаха по 20, по 

50 лв. на колегите, като бяха заплашвани, че ако им се увеличи основната заплата, няма 

да получават допълнително материално стимулиране, т.нар. клинични пътеки. Реално от 

тези пари нищо не се видя“. 

Здравеопазването ни е с търговски статут, припомни Тонева и добави, че е възможно 

отпуснатите пари да са отишли за заплащане на ток и други консумативи. Тези пари за 

заплати при сестрите не отидоха, категорична е тя. 

Тонева посочи разликата в заплащането на сестрите в страната: 

„Разликата е в рамките от 500 до 1000 лв. В провинцията заплатите са цинично ниски, те 

са на ниво минимална работна заплата“. 

Фармацевтите подкрепят протеста, но не и лекарите 

Днешният национален протест на медицинските сестри не е подкрепен от лекарите, но 

зад тях категорично застават фармацевтите. 

Антон Вълев - председател на Националната аптечна камара, коментира: 

„Министерството на здравеопазването години наред продължават да се заиграват с 

цялостната система. Истината е тази, че у нас нямаме система по здравеопазване, а имаме 

един държавен регулиран сектор на здравни услуги – всичко е частно. Това категорично 

не трябва да е така“.   

Вълев отбеляза, че исканите срещи с министъра така и не са се състояли. Той нарече 

последните изменения на здравното министерство в няколко закона „тюрлюгювеч“. 

„В него някой се е постарал да вкара абсолютно всевъзможни теми с ясната идея, че той 

не е развил нито една идея в цялост“. 

Полицаите излизат заради ниско заплащане на нощния труд 

Полицаите днес също ще протестират заедно с медицински сестри и фармацевти. 

Председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов 

посочи техните искания: 

„Чакаме някой най-сетне да ни чуе и да разбере, че 25 ст. за час нощен труд е позор за 

България. Тази сума не е променяна от години“. 

 

www.bnr.bg, 11.09.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

http://bnr.bg/horizont/post/101164936/veselin-radoichev-pritesnenieto-ni-e-che-

lekarstvoto-spinraza-nama-da-bade-reimbursirano-za-vsichki 
  

Не е ясно за кои пациенти ще се реимбурсира лекарство за спинална мускулна 

атрофия 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101164916/elena-toneva-nadavame-se-strahat-da-ne-e-nabral-sila-vapreki-natiska
http://bnr.bg/horizont/post/101164916/elena-toneva-nadavame-se-strahat-da-ne-e-nabral-sila-vapreki-natiska
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101164936/veselin-radoichev-pritesnenieto-ni-e-che-lekarstvoto-spinraza-nama-da-bade-reimbursirano-za-vsichki
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Интервю на Лора Търколева с Веселин Радойчев за предаването „Преди всички“ 

Днес две деца със спинална мускулна атрофия ще получат инжекции с изключително 

важното лекарство „Спинраза“ в Специализираната болница за активно лечение на 

детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ в София. До края на месеца още 3 деца ще 

започнат лечението си там. 

В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ Веселин Радойчев – председател 

на Сдружението на пациентите със спинална мускулна атрофия, посочи: 

„Годишно под 10 деца са диагностицирани в България с това заболяване. Това са основно 

бебета. За тях обикновено продължителността на живот е максимум 2-3 години. 

Лекарството, което се инжектира, е животоспасяващо. Това засега е единственото 

лекарство, което е одобрено в ЕС за пациенти със спинална мускулна атрофия. 

Лекарството забавя естествения ход на болестта и някой път и подобрява състоянието на 

пациента“. 

Радойчев съобщи, че вчера са били уведомени от здравното министерство, че 

лекарството ще бъде реимбурсирано от началото на 2020 г., но: 

„Не е ясно - и това е в правомощията на НЗОК да реши за кои пациенти, дали за 

абсолютно всички или за пациентите, които са с определени критерии за включване. 

Критерият може да бъде това да са под 18 години. Тук е нашето най-голямо притеснение, 

тъй като информацията, която имаме, е, че се подготвя точно такъв тип реимбурсация – 

единствено и само за деца“. 

А хората над 18-годишна възраст с това заболяване са под 100, отбеляза още Радойчев. 

 

www.zdrave.net, 11.09.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n10521 
  

Милка Василева: БАПЗГ подкрепя протеста, независимо че не го е организирала 
  

Ако подхода на преговорите и подхода на протестите се обединят, бихме 

постигнали много повече резултати, каза медицинската сестра Василена Ганчева 
  

„Това са искания от много години. Това, че имаме различен подход за решаване на 

проблемите не значи, че сме от различни страни на барикадата и не значи, че сме 

разделили съсловието. Хората са различни и имат право да протестират сега, да 

подкрепят декларации, да участват в кръгла маса или да протестират друг път. Ние като 

Асоциация подкрепяме протеста категорично, защото това са нашите общи искания, но 

това, че БАПЗГ не е организирала този протест, не означава, че сме срещу него.“ 

Това каза председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи (БАПЗГ) Милка Василева пред БНТ по повод днешния национален протест на 

медицинските специалисти. Това е шестият протест от началото на март, в който сестри, 

лаборанти, рехабилитатори и фелдшери от цялата страна настояват за по-високи заплати 

и по-добри условия на труд. Те ще бъдат подкрепени от полицаи и фармацевти. Подкрепа 

са заявили и от Съюза на артистите. 

„Нашите протести продължават вече седми месец. Да, нашият подход е по-различен, 

защото видяхме, че подхода с кръглите маси и с преговорите, е неефективен. Бих казала, 

че ако тези два подхода се обединят, бихме постигнали много повече резултати, но за 

съжаление това не се случва. В БАПЗГ е контрола върху главни и старши сестри и много 

лесно биха могли да организират хората, те имат структурите, и могат да изкарат на 

площада всички медицински специалисти. Затова го правим ние, които буквално 

изнемогваме. В една голяма част от болниците едва връзват графиците, хората работят 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10521
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по повече от 24 часа и вече наистина са на ръба“, каза медицинската сестра Василена 

Ганчева. 

„Картината е дори по-лоша“, допълни Милка Василева. „Благодарение на данните от 

Националния електронен професионален регистър ние можем да алармираме 

обществото, че в момента липсват 30 000 медицински сестри само в болничната сфера. 

Това означава, че една медицинска сестра обслужва повече от 30 болни ежедневно. Това 

е практически невъзможно и нашите колеги са героини. Положението е драматично. 

Парите може да не са малко, но управленските решения през последните 20 години са 

повече от порочни. Реформите започнаха със съкращаване на медицински сестри и 

естествено колегите намериха реализация в западния свят“, уточни тя. 

По думите й именно затова е бил протеста на 12 май 2018 г., когато излязоха повече от 

3500 професионалисти по здравни грижи и бяха подкрепени от цялата медицинска 

общност и пациентските организации. „И въпреки подкрепата и на международните 

организации, не беше направено почти нищо. Единственото, което се случи беше 

подписването на КТД с по-високи стартови заплати, което естествено нас не ни 

удовлетворява. БАПЗГ иска дългосрочна стратегия за професионалистите по здравни 

грижи. Докато няма политическа воля за решаване на проблемите, докато не се седне на 

масата за преговорите, няма да могат да се попълнят бройките за студенти. За какви 

перспективи говорим оттук нататък? Всички трябва да разберат, че основния проблем е 

в работодателите“, каза още Василева. 

 

VINF  16:16:31  11-09-2019 

      IS1614VI.008 

      медицински специалисти - протест 

      

      Разяснителна кампания сред депутати и граждани за проблемите в 

здравеопазването ще провеждат протестиращите медицински специалисти 

           

      София, 11 септември /Константин Костов, БТА/ 

         Шести пореден протест на медицинските специалисти се провежда днес в София 

на пл. "Цар Освободител" пред сградата на Народното събрание. За да изразят позицията 

си, се събраха около 200 представители на професията от различни краища на страната. 

Предвижда се и шествие около НС. 

         Уволнената медицинска сестра Мая Илиева, която е един от организаторите на 

протестите, заяви пред медиите, че протестиращите започват от утре сутринта 

разяснителна кампания сред народните представители и гражданите за проблемите в 

здравеопазването. Те ще им раздават листовки с въпроси по темата и ще отговарят на 

въпроси от тяхна страна. С гражданите медицинските специалисти ще се срещат на пл. 

"Славейков", около църквата "Св. Неделя". 

         На протеста се раздава и брой първи на Информационен бюлетин "Медицински 

будилник", изготвен от Асоциация на българските медицински сестри и Автономна 

работническа конфедерация. 

         Илиева заяви още, че настояват за две минимални работни заплати, което да бъде 

гарантиран стартов минимум за професията "медицински специалист" (медицински 

сестри, фелдшери, рехабилитатори и други). 

         По думите на Мая Илиева утре от 14.30 часа протестиращите имат среща с 

парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите, на 19 септември ще имат среща със здравната комисия, а очакват 

да се срещнат и със социалната комисия. Тя допълни и че ще поискат срещи с всички 

парламентарно представени групи. 
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          Част от посланията на протестиращите бяха: "Искаме промяна, не искаме подаяния" 

; "Не ни прогонвайте в чужбина"; "Без търговски дружества в здравеопазването" и други. 

Те скандираха "мафия", обърнали се към сградата на Народното събрание. 

 

www.nova.bg, 11.09.2019 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"   

https://nova.bg/news/view/2019/09/11/262364/ 
  

Медицински сестри и фелдшери отново на протест пред парламента 
  

Те бяха подкрепени и от фармацевтите 
  

Медицински сестри и фелдшери излязоха на протест пред Народното събрание в сряда. 

Това е шестата поред демонстрация за изминалата половин година. 

В акта на недоволство се включиха медицински сестри, лаборанти и фелдшери. Те бяха 

подкрепени и от фармацевтите. Исканията им са за стартово заплащане в размер на две 

минимални заплати, по-добри условия на труд, законодателни промени и цялостна 

реформа в здравеопазването. 

Сестрите не искат и болниците да се превръщат в търговски дружества, за да няма 

търговия със здраве. По техни данни в сектора липсват още близо 30 000 медици, а 

отпуснатите 50 милиона лева за здравеопазване не били усетени. 

Медицинските сестри казаха „Не на страха” и допълниха, че някои от тях са били 

заплашвани с уволнение. 

 

www.bnt.bg, 11.09.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-spetsialisti-podnovikha-protestite 
  

Медицинските специалисти подновиха протестите (обзор) 
  

Професионалистите по здравни грижи отново излязоха на протест пред Народното 

събрание. Те продължават да настояват за по-високи заплати и за по-добри условия на 

труд. 

Тук започна протестът на медицинските сестри. За кратко те блокираха бул. Цар 

Освободител, и направиха жива верига около парламента. След това се отправиха към 

министерство на здравеопазването и сградата на КНСБ. Исканията им остават 

непроменени за 7 месеца - заплащане от поне две минимални заплати и реформа, която 

да реши натрупаните в годините проблеми в болничната система. 

Божидар Дойчинов е най-младият лекар в отделението, в което работи. И въпреки това 

вече трудно намира мотивация да остане. Налага му се да работи на няколко места. 

Божидар Дойчинов, рентгенов лаборант в МБАЛ „Св. Петка"- Видин: Агонията 

продължава вече, може би година ще стане. Пари няма. Тежки смени, нощен труд, който 

знаем, хич не се заплаща така, както би трябвало да се заплаща. 

Промяна на този порочен кръг поискаха за пореден път медиците. И този път получиха 

подкрепата на рехабилитатори, фелдшери и лаборанти. Зад тях застанаха и от Синдиката 

на служителите на МВР. 

Снежана Анчева - мед. сестра, гр. Плевен: Искаме промяна в системата на 

здравеопазването. Искаме истинска реформа. Такава, която да удолветворява 

работещите в нея и пациентите. 

В отговор на недоволството на сестрите през април правителството отпусна 50 милиона 

лева, с които да бъдат повишени заплатите им. Повишението обаче на много места се 

оказа символично или напълно липсваше. 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/09/11/262364/
http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-spetsialisti-podnovikha-protestite
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БНТ: Вашата заплата беше ли повишена? 

Снежана Анчева - медицинска сестра Плевен: Да, с 25 лева сега от 1 юли, 25 лева към 

основната заплата. 

Радослава Симеонова: В ДКЦ Плевен работя. Там положението е още по-плачевно. Там 

дори нямаме и тези 25 лева. 

Даниела Христова - мед. сестра в УМБАЛ Бургас: Останаха едни лъжи, които се 

надяваме този път да ни чуят и да има резултат от протеста. 

Министерство на здравеопазването изпрати позиция до медиите, в която напомня, че 

разпределението на средствата на ниво лечебно заведение се извършва по правила, 

утвърдени от директора му. Тоест всяка болница сама решава как да разпредели парите 

за заплати. 

Медицинските сестри са категорични, че протестите ще продължат. Още утре сутринта 

ще раздават листовки на депутатите. 

 

www.zdrave.net, 11.09.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n10529 
  

МЗ се мести на „Цариградско шосе“ 
  

Министерството на здравеопазването ще се мести в нова сграда, която ще се намира на 

бул. „Цариградско шосе“. Това е решило правителството на днешното си редовно 

заседание. Новото здание ще бъде изградено в срок от 21 месеца от страна на „Държавна 

консолидационна компания“ ЕАД, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. 

Причината за това е, че Правителството предоставя на Административен съд - София 

област и на Върховния административен съд имоти на на бул. „Стамболийски“ № 39  и 

на пл. „Света Неделя“ № 5. 

Досега имотите са стопанисвани от здравното ведомство, но вече е с отпаднала за 

ведомството необходимост. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 

12.09.2019 г., с. 8 
  

Жена е фаворит за поста ректор на Медицинския университет в Пловдив 
  

В годината, в която жена оглави Европейската комисия - германката Урсула фон дер 

Лайен, а начело на Международния валутен борд се очаква да застане българката 

Кристалина Георгиева, Медицинският университет в Пловдив за първи път има шанса 

ректор да стане жена. За поста се кандидатира досегашният зам.-ректор проф. д-р 

Мариана Мурджева. Коя е тя и какво да очакваме от нея, ако поеме ръководството на 

един от най-престижните университети у нас? 

Проф. д-р Мариана Мурджева е завършила гимназията с преподаване на английски език 

в Пловдив, а после и МУ-Пловдив, специалност медицина. Има две специалности - по 

микробиология и клинична имунология. Специализирала е в Лондон, Тюбинген, 

Будапеща, Наймиген. Зам.-ректор е по международно сътрудничество и проектна 

дейност в Университета два мандата. Ръководител на Катедрата по Микробиология и 

имунология при МУ-Пловдив, и началник на Лабораторията по микробиология при 

УМБАЛ „Св. Георги" Пловдив. Преподава на български и англоезични студенти в МУ - 

Пловдив. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10529
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Обучава специализанти и докторанти. Участва в държавни изпитни комисии за 

специалност по микробиология и клинична имунология. Зам.-председател е на 

Българската асоциация по клинична микробиология и председател на Експертния съвет 

по клинична имунология при Министерството на здравеопазването. Има над 200 научни 

публикации, над 400 цитирания, 2 патента, съавторство в 15 учебни помагала, учебници 

и монографии, както и участия като ръководител, координатор и изпълнител на повече 

от 40 научни проекта с национално и международно финансиране. Номинирана от БЛС 

за лекар на годината (2013). 

  

Настоящият ректор проф. Костянев подкрепя проф. Мурджева за поста 
  

Настоящият ректор чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев ще се оттегли след два мандата 

на поста. Той е един от хората, които най-добре знаят какви качества трябва да притежава 

новият ректор. 

-------------- 

- Кой е човекът, който притежава нужните качества за нов ректор? 

- Трябва да бъде човек от екипа. В моя екип има такъв човек. Това е проф. д-р Мариана 

Мурджева - великолепен специалист, много добър мениджър. Тя е човекът, който е 

разпознаваем в научните и в образователните среди, както и в министерствата, защото 

отговаря за едно от най-важните управления - проектната дейност. Тя има и великолепна 

езикова подготовка. 

- С какво ще спечели доверието на хората? 

- Проф. Мурджева е самостоятелна личност. Тя има характер, огромен опит и 

подготвеност. Аз може би бях прекалено толерантен и ме обвиняваха за това, но аз го 

приемах като комплимент. Но се изисква и твърда ръка в управлението и аз мисля, че тя 

я има. На тази позиция не може да се сложи някои случаен тук, взет отнякъде. Той трябва 

да е минал през академията на академичния мениджмънт. Това е съвършено различно от 

една болница. 

- Какъв е призивът ви към тези, които имат право на глас за нов ректор? 

- За разумен, информиран избор. Това е, което искам да призова. Моите финални думи 

са: „Не свиквай с праха, дръзвай с вятъра". Ректорът трябва да има кауза, каузата да е 

университетът, а не личните банкови сметки. Защото в противен случай този огромен 

ресурс, няма да бъде използван ефективно. 

  

Проф. Мурджева: Ще надградя постигнатото, така че МУ - Пловдив, да бъде 

разпознаван като модерен и европейски университет 
  

- Проф. Мурджева, сочена сте за първата жена, която има реален шанс да стане ректор в 

над 70-годишната история на Медицински университет - Пловдив. Защо решихте да се 

кандидатирате за поста? 

- Имам 16-годишен опит в академичното управление, от които 8 години като зам.-ректор 

по възлов ресор в МУ - Пловдив - международно сътрудничество и проектна дейност. 

Била съм зам.-председател на Общо събрание и зам.-декан на факултет. Познавам 

детайлно основните дейности в университета и тяхното управление, включително 

учебната и научно-из-следователската работа. Убедена съм, че постиженията, които 

имаме в университета, трябва да бъдат съхранени и доразвити в името на 

академичността. 

- Какво бихте променили, ако бъдете избрана за ректор? 

- Бих искала да запазя придобивките през годините, а те са значителни в образователен, 

научен и дори финансов аспект. Сегашното ръководство на МУ - Пловдив, в 
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продължение на два мандата постигна осезаем напредък в развитието на вуза, който се 

признава и от външни оценители. Бих искала да надградя качеството на обучението и 

научите постижения, да привлечем повече студенти в социалния живот на университета, 

така че МУ - Пловдив, да бъде разпознат още по-убедително като модерен европейски 

университет. 

- На кого разчитате за подкрепа? 

- На хората - учени, преподаватели и студенти, които искат развитието на университета 

да продължи, да има устойчивост на постиженията. На тези, за които доброто в живота 

и на работното място е кауза. Вярвам, че те съставляват основното академично ядро, 

което ще милее за МУ - Пловдив, и през следващия мандат. 

 


