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Здравната комисия ще нищи заплетения казус с превръщането на болница 

"Лозенец" в детска 

 

Юлиана Колева 

 

Парламентарната здравна комисия се събира днес, за да обсъжда идеята за превръщане 

на болница "Лозенец" /известна като бившата правителствена болница/ в многопрофилна 

педиатрична болница. Идеята на здравния министър Кирил Ананиев вече беше одобрена 

от правителството и предстои да мине през парламента като промяна в закона за 

лечебните заведения. 

Днес пред депутатите аргументите си ще изложи министър Ананиев. Ректорът на 

Софийския университет "Св. Климент Охридски" Анастас Герджиков пък е 

упълномощен от Академичния съвет да изрази становище със сериозните опасения 

около преобразуването на болницата в детска. 

Съветът вчера вечерта реши, че Софийският университет ще е в готовност за протести, 

докато здравните власти не разсеят притесненията около идеята и не дадат ясни разчети 

и план за намеренията си стъпка по стъпка. 

Напрежението, назряващо вече две седмици, идва заради това, че болница "Лозенец" е 

университетска за Софийския университет и в нея се обучават студентите от 

медицинския факултет. Почти всички щатни преподаватели на факултета са лекари от 

болница "Лозенец", Софийският университет е инвестирал и няколко милиона през 

последните години за учебния корпус към болницата. 

Преди дни министър Ананиев се срещна заедно с ректора на университета със студенти 

и ги увери, че 

няма заплаха за следването им 

за валидността на дипломите или за закриване на факултета. И обеща всички планове 

около преобразуването на болницата да се съгласуват с ръководството на Софийския 

университет. 

Въпреки тези уверения, снощи Академичният съвет поиска доста повече подробности за 

това как конкретно ще се осъществят тези планове и обещания. А дотогава обяви стачна 

готовност. 

Напрежението беше подхранено 

още преди около седмица, когато на среща със студенти деканът на медицинският 

факултет и директор на болница "Лозенец" Любомир Спасов се срещна със студенти и 

им съобщи, че следването им е заплашено заради преобразуването. Той поиска от тях да 

защитят правата си, да пишат декларации, да поискат болницата да е към Софийския 

университет. Каза им, че акредитацията на медицинския факултет се държи от болница 

"Лозенец" и ако тя бъде трансформирана, акредитацията ще стане невалидна. 

За срещата беше разпространен анонимно запис 

през социалните мрежи. Впоследствие се появиха и документи, отново без източник, 

оспорващи легитимността на избора на Спасов за декан, становища на контролния съвет 

на университета, където липсвали протоколи с подписи и печати за избора му и други. 
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Думите на декана на медицинския факултет вкараха здравният министър в обяснителен 

режим и той в няколко изяви, включително и пред студентите от Софийския университет 

трябваше да уверява, че няма опасност за факултета. Ананиев даде да се разбере, че 

Спасов е подготвян за смяна 

и той няма да остане начело на болницата след преобразуването й. Отбеляза, че тя е с 

натрупани около 30 млн. лв. дългове, има одит и намекна, че може да се стигне до по-

сериозни санкции заради лошото финансово управление. 

Ректорът на Софийският университет обаче заяви пред студентите, че Спасов ще остане 

начело на медицинския факултет до края на мандата му в края на 2019 г. Пред "Дневник" 

Анастас Герджиков също коментира, че е сериозно притеснен за бъдещата дейност на 

факултета и за това 

дали ще има достатъчно преподаватели 

които да останат на щат към него, за да запази той акредитацията си. 

Герджиков получил уверения от здравния министър, че университетът ще запази 

учебния си корпус, а с решение на правителството друга болница ще бъде определена за 

университетска на Софийския университет и така ще се решат проблемите. За всеки от 

лекарите, които в момента са наети в "Лозенец", но не изпълняват педиатрични дейности, 

пък ще се направи анализ и ще се види къде и как те могат да бъдат прехвърлени, обеща 

Ананиев наскоро. Медиците обаче нямало да бъдат принуждавани, а щели сами да решат 

дали да отидат в предлаганите им болници, които за момента не са ясни. На среща с 

директорите на университетските болници в София с екипа на здравното министерство, 

всички те са декларирали готовност да отворят вратите си за студентите на Медицинския 

факултет, увери още Ананиев. 

Ректорът обаче коментира, че вече е получил обаждания от доста преподаватели и лекари 

в болница "Лозенец", които заявявали, че няма да се съгласят лесно да отидат просто така 

където и да било в която и да било болница. Някои обмисляли да заминат в чужбина. Ако 

не бъдат прехвърлени към друга болница, която да е университетска конкретно за 

Софийския университет, те ще загубят титлите си, вече няма да са към факултета, 

отбеляза още Герджиков пред "Дневник". Така се поставял въпросът за това дали ще има 

достатъчно хора, които да преподават на студентите от Софийския университет и за 

изпълнение на изискванията за достатъчно щатни хабилитирани преподаватели. 

Всъщност преобразуването на болницата е все още в 

доста суров и неясен вид 

Плановете са тепърва до половин година здравното министерство да прави анализ на 

състоянието на болница "Лозенец" и за това кои лекари ще са нужни, кои не изпълняват 

педиатрична дейност и къде могат да бъдат прехвърлени те при тяхно желание. Отделно 

ще се види и кои педиатрични звена на другите болници могат да бъдат преместени в 

"Лозенец". 

Самото преобразуване пък щяло да отнеме "толкова време, колкото е необходимо", каза 

Кирил Ананиев. 

Новата педиатрична болница пък щяла да се изгражда поетапно, като ще се строи нов 

корпус, който да отговори на изискванията за леглови капацитет за детска болница, 

какъвто в момента "Лозенец" няма. 
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СУ В СТАЧНА ГОТОВНОСТ ЗАРАДИ „ЛОЗЕНЕЦ" 

 

СУ в стачна готовност заради „Лозенец Болници да бъдат разкривани и към висши 

училища, предлагат от Софийския университет 

Софийският университет е в протестна готовност заради казуса с болница „Лозенец". 

Това реши Академичният съвет на висшето училище на извънредно заседание. 

Напрежението започна да се трупа, след като МС даде зелена светлина за 

трансформацията на „Лозенец", която е учебна база на Медицинския факултет в СУ, в 

Национална педиатрия. 

 И макар че здравният министър Кирил Ананиев се опита да успокои студентите на 

среща в понеделник, притесненията не стихват. 

СУ настоява да се спре законопроекта за лечебните заведения докато няма цялостна 

визия за бъдещето на Педиатричната болница, Медицинския факултет и „Лозенец". 

От висшето училище са категорични, че 

развитието на МФ е в пряка връзка 

с наличието на сегашната учебно клинична база, а именно Правителствена болница. 

Както clinica.bg вече писа Ананиев обясни на студентите и на ректора проф. Анастас 

Герджиков, че въпросът за закриването на МФ никога не е стоя и че студентите дори ще 

могат да ползват и други клиники. Очевидно обаче най-старото висше училище държат 

на сегашната си учебна база и този вариант не ги удовлетворява. 

Също така СУ предлага Закона за лечебните заведения 

да се допълни с възможността болници да бъдат разкривани и към висши училища. 

Докато тези искания не бъдат удовлетворени, Алма матер обяви стачна готовност. 

Измененията в Закона за лечебните заведения вече е в НС и днес ще бъде разгледан на 

първо четене от здравната комисия в парламента. 

 

VINF  17:20:01  13-12-2018  

       MH1719VI.025 

       здравна комисия - министър 

        

Министър Кирил Ананиев е категоричен, че Медицинският факултет към СУ 

"Св.Климент Охридски" няма да бъде закрит 

 

        

       София, 13 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Министър Кирил Ананиев е категоричен, че Медицинският факултет /МФ/ към СУ 

"Св.Климент Охридски" няма да бъде закрит. Това увери той присъстващите на 

заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване. Членовете на комисията по 

здравеопазване обсъждат решението на Министерския съвет /МС/, според което болница 

"Лозенец" няма да бъде лечебно заведение към Министерски съвет и се преобразува в 

многопрофилна болница за лечение на деца. Болница "Лозенец" е клинична база за 

обучение на студентите от МФ. 

          Клиничната база "Лозенец" се запазва, преподавателите във факултета ще запазят 

академичните си длъжности, дипломите на студентите ще са валидни, а акредитацията 

на болницата ще се запази до изтичане на срока й, отново подчерта министър Ананиев. 

           Предстои да се направи анализ на трудовите правоотношения на персонала в 

болница "Лозенец", който наброява над 900 човека, ще се извърши инвентаризация на 

http://www.clinica.bg/
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материалните и нематериалните активи, опис на наличните дълготрайни материални 

активи, включително и апаратура, както и анализ на разходите за преструктуриране на 

болницата, одит на болницата, добави още министър Ананиев. По думите му предстои и 

изработването на анализ на потребността от изграждане на допълнителен корпус в двора 

на болницата, като средствата за него ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Ще се 

осигурят колкото са необходими средства, за да се окомплектова болницата и да се 

осигурява комплексно лечение на децата, добави още министър Ананиев. 

          Ректорът на висшето училище проф. Анастас Герджиков каза, че все още 

изключително сериозни въпроси нямат отговор. Той изрази тревогата си как ще 

функционира факултетът, ако загуби база "Лозенец" или част от академичния си състав. 

Ректорът подчерта, че никой не е против създаването на национална детска болница и 

допълни, че има начин да се открие такава болница "без да се унищожи "Лозенец". По 

думите му няма никакъв практически начин да се запази академичния състав на МФ, 

който се състои изцяло от преподаватели от болница "Лозенец".  

          Решението на МС не подлежи на коментар, ние също искаме да има детска 

болница, но каква ще е съдбата на колегите, градили колектива, който съществува 

толкова години, попита директорът на болница "Лозенец" проф. Любомир Спасов. По 

думите му лекарите от болницата не може механично да бъдат прехвърлени по други 

болници, а е необходима цялостна концепция за бъдещите промени. Проф. Спасов 

апелира решението на МС да се отложи до създаването на цялостна визия по въпроса. 

 

www.bnt.bg, 13.12.2018 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/komisiyata-v-ns-otkhvrli-predlozhenieto-za-prestrukturirane-

na-bolnitsa-lozenets 

 

Комисията в НС отхвърли предложението за преструктуриране на болница 

"Лозенец" 

 

Альоша Шаламанов 

Здравната комисия отхвърли предложението на правителството за преструктуриане на 

болница "Лозенец" в педиатрична. С 11 гласа "за" и 11 "въздържали" се депутатите не 

приеха на първо четене предложението на Министерския съвет за промени в Закона за 

лечебните заведения, което да позволи трансформацията. 

От Софийския университет обявиха, че са в протестна готовност заради 

престуктурирането на болница "Лозенец". Академичният състав призова депутатите да 

не приемат решението, защото не е ясно какво ще се случи с преподавателите и базата 

за обучение на Медицинския факултет. 

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: След като няма избистрена концепция, 

не можем да правим първата или втората или десетата крачка. В момента ви е предложен 

един законопроект, който е първата стъпка към нещо, което не знаем. 

Проф. Любомир Спасов директор на УБ "Лозенец": Това е моят апел това да се отложи 

и наистина когато има цялостна концепция ние самите ще помагаме като болнично 

заведение, като университетска структура това да се случи. 

Даниела Дариткова - председател на Комисията по здравеопазване, НС: В никакъв 

случай не смятам,че това предложение дава колизия между двете идеи - да се изгради 

национална детска болница и да се преобразува болницата по начин, който в никакъв 

случай не засяга интересите на СУ . 

От БСП и Обединените патриоти поискаха здравният министър да представи ясен план 

за преструктурирането на болницата. 

http://www.bnt.bg/
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Георги Михайлов - БСП: Да покажете на всички майки и бащи, че министерството е 

готово да срещне този изключителен проблем в българското здравеопазване. Иначе 

бумерангът се завърта и се стоварва точно върху ръководството на министерството. 

Георги Колев "Обединени патриоти": Защо трябва да се върне този бумеранг към 

министерството при положение, че то се е справяло толкова добре със задачите в този 

момент. Не бива да позволяваме в момента да се върне един такъв бумеранг с не добре 

премислени действия. 

Здравният министър обясни, че не може да представи план за преструктуриране преди 

депутатите да приемат промените в Закона за лечебните заведения. 

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Не, че бързаме. Ситуацията с болницата 

е такава, че да не стане късно и факултета, и работещите там да бъде късно да вземаме 

решения за тях. 

Дали болница "Лозенец" ще се преобразува в педиатрична, трябва да решат депутатите 

в пленарната зала. 

 

www.dnevnik.bg, 13.12.2018 г. 

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/13/3361574_zdravnite_vlasti_se_nadiavat_da_s

valiat_cenite_na/ 

 

Здравните власти се надяват да свалят цените на консумативите и така да намалят 

парите за лъчелечение 

 

Юлиана Колева  

С намерението да се постигнат договорки и отстъпки с доставчиците на консумативи за 

модерните и съвременни апаратури за лъчелечение, здравният министър Кирил Ананиев 

обясни днес идеята от следващата година да бъдат намалени цените на клиничните 

пътеки за този вид дейност. 

Ананиев участва в блиц-контрол в парламентарната здравна комисия, където беше 

попитан от депутата от левицата Анелия Клисарова защо се планира такова намаление в 

сумите, които ще покрива касата и как тогава ще се стимулира употребата и по-масовото 

навлизане на модерните практики в тази област. 

В началото на отговора си министър Ананиев отбеляза, че вече са постигнати договорки 

по анекса на Национален рамков договор между здравната каса и лекарския съюз и ако 

документът бъде приет от събора на съюза в петък, той може да бъде подписан и да влезе 

в сила от началото на следващата година. Колкото до намалението на цените на пътеките 

за високотехнологично и модерно лъчелечение и за позитронно-емисионната 

томография с компютърна томография, Ананиев коментира: "Това, че сте забелязала, че 

има намаление на цените, това е следствие на готовност с разговори с доставчиците на 

консумативи, те да бъдат намалени". 

Анелия Клисарова репликира, че национални консултанти по лъчелечение и 

онкологични заболявания вече са й се обадили и са притеснени от новите идеи, така че 

не може да се говори за постигнати договорки и съгласие. Ананиев отговори, че 

действително разговорите не са приключили, те продължават. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/13/3361574_zdravnite_vlasti_se_nadiavat_da_svaliat_cenite_na/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/13/3361574_zdravnite_vlasti_se_nadiavat_da_svaliat_cenite_na/
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Кирил Ананиев: 

 

Разговорите с БЛС ще бъдат финализирани чак при подписването на анекса към 

НРД 

 

„В доболничната и болничната помощ са завишени цените и обемите на медицинските 

дейности средно с около 5%. Високотехнологичните дейности за нас са приоритет. 

Намалението на цените идва от нашата готовност в разговорите, които водим с 

доставчиците на консумативи, цените на тези консумативи да бъдат намалени“. Така 

министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отговори на въпрос на депутата от БСП 

проф. Анелия Клисарова по време на днешния блиц-контрол в парламентарната здравна 

комисия. 

„Въпросът ми е свързан с анекса към НРД, който предстои да бъде подписан и се надявам 

да бъде подписан. Това, което обаче видях в проекта за анекс на страницата на НЗОК и 

което беше публикувано в Zdrave.net беше, че високотехнологичните процедури, 

роботизираната хирургия, ПЕТ-скенерите, лъчелечението са с доста занижени цени. 

Това означава ли, че пациентите сами ще си доплащат разликата в цената и това не 

противоречи ли на това, че онкопациентите се лекуват безплатно?“, попита проф. 

Клисарова.   

Тя коментира отговора на министъра, че не консумативът, а поддръжката на апаратурата 

е изключително скъпа. Както и специалистите, които да работят с тази апаратура, също 

са голяма инвестиция. „За националните консултанти също не са приемливи тези цени“, 

каза проф. Клисарова. 

Министър Ананиев подчерта, че договорният процес е приключил на експертно ниво и 

са постигнати договорености, приемливи и за двете страни. „Очакваме провеждането на 

Събора на Лекарския съюз и ако Анексът бъде подкрепен, до края на годината или в 

първите дни на януари той да бъде подписан от БЛС и НЗОК, съответно подкрепен и от 

министъра на здравеопазването“, каза той. 

„Разговорите не са финализирани, те продължават. Окончателното решение ще дойде 

при подписването на анекса. В никакъв случай няма да допуснем пациенти да плащат 

каквато и да било част от цената на лечението. Освен това, след като успяхме да се 

договорим за голяма част от цените за медицинските изделия, ще можем да го направим 

и за високотехнологичните дейности“, допълни министър Ананиев. 

 

 
14.12.2018 г., с.26 

 

Sanofi получи наградата „Социално отговорна компания" в здравеопазването 

 

„Sanofi България“ получи престижното отличие на Българската педиатрична асоциация 

за социално отговорна компания в детското здравеопазване. Наградата бе връчена на 

церемония в присъствието на повече от 300 медици, общественици, представители на 

неправителствени организации и на бизнеса. 

„В Sanofi сме приели за наш дълг както разработването на иновативни лекарства, така и 

инвестирането в социални кампании, които повишават здравната култура на обществото 

и са насочени към превенция на социалнозначими заболявания“, заяви Петя Жекова, 

„Маркетинг мениджър“ на Sanofi Pasteur за България и Македония. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8103
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„Sanofi България“ организира ежегодно няколко социално отговорни кампании, 

насочени към рискови групи. От 7 години е инициативата „Открито за диабета“ чиято 

цел е информиране на обществото, превенция, ранна диагностика и правилно лечение на 

заболяването. 

През 2017 г. Sanofi Pasteur представи първата в България четиривалентна противогрипна 

ваксина, като организира и мащабната информационна кампания „Открито за 

ваксините“ Тя запозна обществото със сериозните здравни последствия от грипа и 

ефективната превенция чрез ваксинация. 

Като здравен партньор на хората с редки болести, множествена склероза, онкологични и 

имунни забалявания, Sanofi Genzyme реализира образователни програми за лекари и 

пациенти. Тяхната цел е повишаването на разпознаваемост-та на редките болести, така 

че пациентите да могат навременно да бъдат диагностицирани и да получат адекватно 

лечение. 

Sanofi е глобална биофармацевтична компания с повече от 100 000 служители в 100 

държави. В България тя се стреми да повиши качеството на живот на българите, 

осигурявайки достъп до иновативни здравни терапии и предлагайки диверсифицирано 

портфолио от фармацевтични продукти. Sanofi заема 5-о място по продажби в България 

и 4-о място сред иновативните компании в страната. 

 


