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ПРЕСКЛИПИНГ 

16 август 2019 г., петък 

www.zdrave.net, 15.08.2019 г.  
https://www.zdrave.net/-/n10318 
 
Д-р Николай Брънзалов: 
 
Личните лекари не са получили парите си за прегледите на пенсионерите 
 
Сумите за потребителските такси са преведени, заявяват от 
министерството 
 
Личните лекари не са получили парите си за потребителските такси на 
пенсионерите за първото полугодие. Това съобщи пред Zdrave.net зам.-
председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов. 
От Министерството на здравеопазването съобщиха, че общата сума на 
преведените средства към 14.08.2019 г. е в размер на 17,7 млн. лв. В нея влизат и 
сумите за потребителската такса - 9 813 276 лева. „С това МЗ е изплатило към 
НЗОК всички дължими суми за потребителска такса към месец юни, 
включително“, заявяват от министерството. 
 „Такива пари няма преведени. Те касаят разликата от 1,90 лв. в потребителската 
такса на пенсионерите, които плащат 1 лв. за преглед, които трябва да ни бъдат 
възстановени от бюджета на МЗ. До този момент кореспонденция за това е водена 
само между Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и 
Министерството на здравеопазването, но най-вероятно ще публикуваме и 
официалното си становище по темата. Въпреки многото приказки и многото 
милиони, показвани в публичното пространство, пари по сметките няма“, каза д-р 
Брънзалов. 
 
www.news.bg, 15.08.2019 г. 
https://news.bg/politics/medsestrite-resheni-da-podkrepyat-manolova-za-kmet-
na-sofiya.html 
 
Медсестрите решени да подкрепят Манолова за кмет на София 
 
Проектозаконът за съсловните организации у нас влезе в омбудсманството. 
Следващата седмица предстои да бъде внесен в парламента. 
Националният защитник Мая Манолова е на среща с медицински сестри поради 
промените в Закона за съсловните организации на медицинските специалисти. Те 
вече са обсъдени с Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи. 
Омбудсманът ще настоява за възможност за създаване на съсловни организации 
на регулираните медицински професии, възможност за избор на членство, 
задължителност на членството и критерии за представителност на 
организациите. Ще поработим върху този проект и ще се консултираме с други 
представители на институции, уточни Манолова. 
Искането за такъв закон беше едно от основните искания на протестите. Беше 
поет ангажимент от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, че такъв 
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проект ще бъде внесен до 20 април в парламента, това обаче така и не се случи. 
Затова се налага аз и моят екип да свършим работата на ресорния министър, 
изтъкна Манолова. 
Ние, като представители на различни професии, сме хората, които знаем най-
добре при какви изисквания и критерии трябва да се работи. Не виждам пречка 
едни да бъдат в този закон като лекари, зъботехници зъболекари, а други извън 
него. Настоявам за равноправие, посочи още Мая Илиева, която застана начело на 
протестите на медицинските специалисти. Тя посочи, че съсловията ще 
подкрепят Манолова за кмет на столицата така, както тя е подкрепила тях от 
самото начало на протестите. Нови протести медицинските сестри готвят на 11 
септември пред Народното събрание. 
От страна на фелдшерското съсловие също се борят против двойния стандарт 
между съсловията. 
Ще дойде момент, в който ние ще сме в червената книга и в болниците няма да 
има кой да се грижи за хората, предупредиха медицински сестри. 
Пред журналисти омбудсманът Мая Манолова отказа да коментира последното 
социологическо проучване, според което тя заема предни позиции във връзка с 
предстоящите местни избори. По думите й това са експертизи на специалисти, от 
които се очаква да правят подобни коментари, "от мен не се очаква да 
коментирам социологически изследвания и няма да го правя", заключи Манолова. 
 
 
www.bnr.bg, 15.08.2019 г. 
http://bnr.bg/horizont/post/101156083/vsaka-medicinska-specialnost-da-bade-
predstavlavana-ot-otdelna-saslovna-organizacia-predlaga-ombudsmanat 
 
Всяка медицинска специалност да бъде представлявана от отделна съсловна 
организация, предлага омбудсманът 
 
Андрей Борисов 
Омбудсманът Мая Манолова ще внесе в Народното събрание следващата седмица 
предложения за законодателни промени, чиято цел е всяка медицинска 
специалност да бъде представлявана от отделна съсловна организация. В 
момента собствени съсловни организации имат само зъботехниците и помощник-
фармацевтите, а всички останали медицински специалисти се представляват от 
една обща Асоциация – на професионалистите по здравни грижи.  
В законопроекта на Мая Манолова се предлага още всеки медицински специалист 
да решава сам в коя съсловна организация да членува, задължителност на 
членството и създаване на критерии за представителност на организациите. Мая 
Манолова коментира: 
"Искането за създаване на такъв закон беше обявено официално на първите 
протести през месец март. Министър Ананиев не изпълни този ангажимент да 
предложи проект на закон, затова се налага аз и моят екип да свършим неговата 
работа". 
Манолова обясни, че идеята на законопроекта е всяка от регулираните професии 
в здравеопазването да се представлява от отделна съсловна организация, която в 
максимална степен да защити правата и интересите на своите членове. 
Медицинските специалисти одобриха предложенията на омбудсмана. Александър 
Алекснадров от сдружението на медицинските фелдшери: 



Page | 3 

3 

"Този законопроект наистина е належащ, за да може всяка една професия да бъде 
представлявана от експертите си и от съсловието си". 
 
 
www.zdrave.net, 15.08.2019 г.  
https://www.zdrave.net/-/n10326 
 
Милка Василева: 
Хората не могат да разберат разликата между синдикат и съсловна 
организация 
 
Омбудсманът Мая Манолова внася в парламента проект Закона за 
съсловните организации на медицинските специалисти 
 
Надежда Ненова 
Следващата седмица омбудсманът Мая Манолова ще внесе в парламента проект 
Закона за съсловните организации на медицинските специалисти. Това обяви тя 
пред медиите след днешната среща с организациите на медицинските сестри, 
акушерките, лекарските асистенти и фелдшерите, рехабилитаторите и 
кинезитерапевтите, на която са били обсъдени исканите промени. 
Манолова уточни, че е изготвила проекта с екипа си и с представители на 
различните професии в здравеопазването. Основните промени, които се 
предлагат в него, са възможност за създаване на съсловни организации на 
регулираните медицински професии по професии, възможност за избор в коя 
организация да членуваш, задължителност на членството, както и критерии за 
представителност на тези съсловни организации. Омбудсманът подчерта, че тези 
предложения вече са обсъдени със сега съществуващата съсловна организация на 
всички медицински специалисти. 
През Zdrave.net председателят на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева уточни, че с омбудсмана са били 
обсъдени основните принципи на сега съществуващия закон, както и основните 
желания на протестиращите медици. „Обяснихме й начинът на работа на 
Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. 
Самият проект на закона не сме го видели още, 
тъй като не ни го предоставиха“, каза Василева. 
Тъй като едно от главните искания на протестиращите е разделяне на БАПЗГ на 
отделни организации по професии, Милка Василева уточни: „Протестиращите 
колеги искат отделни организации на сестри, на фелдшери, на акушерки, на 
рехабилитатори, рентгенови лаборанти, медицински лаборанти. Вие знаете 
нашето становище. Така създадения модел на една единна организация на 
професионалистите по здравни грижи според нас е най-доброто нещо, създадено 
в здравеопазването, защото държавата ни е делегирала определени права и ние 
всичко това го правим. Основно това е продължаващото обучение, което е 
изключително важно за поддържане на професионална квалификация и 
осигуряване на качествени здравни грижи. Иначе това не може да се гарантира“. 
 „Хората не могат да разберат разликата между синдикат и съсловна организация. 
Ние не договаряме заплати, за съжаление 
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Това е основният проблем, но освен да натискаме синдикатите да си свършат 
работата, нищо друго не можем да направим“, допълни още председателят на 
БАПЗГ. 
Милка Василева припомни, че през 2018 г., след големия протест на 12 май, са 
били  договорени по-добри условия в колективния трудов договор. „Основната 
заплата беше вдигната от 700 на 900 лв. От това, че повечето професионалисти по 
здравни грижи не виждат тази сума, отразена във фиша им заплата, идва 
разочарованието и недоволството. Миналата година на 12 май на протеста ние 
казахме, че психологическата бариера, за да има сестри, акушерки, фелдшери в 
системата, е стартова заплата, която е равна на три минимални за страната. 
Колегите, които протестират, намалиха исканата сума на две минимални заплати, 
защото три минимални е абсолютно непостижимо в момента“, каза тя. 
Василева заяви, че от БАПЗГ настояват за стратегия по отношение на 
професионалистите по здравни грижи. „Тази стратегия трябва да показва 
следващата година какво ще се направи за подобряване на професионалната и 
социална реализация на съсловието, какво ще се случи след пет години и какво 
след 10. И всъщност е необходима политическа воля за това“, каза Милка 
Василева. 
 

 
16.08.2019 г., с. 21 
 
Европа дава 100 млн. евро за терапии на редките болести 
 
Муковисцидоза, таласемия, хемофилия, мускулни дистрофии, пулмонална 
хипертония са сред най-честите редки болести у нас. Общо в България от рядко 
заболяване страдат над 400 000 души. 
В повечето случаи причината за тях е генетична. Терапията пък е поддържаща, но 
значително повишава качеството и продължителността на живота. Редовното 
лечение позволява на голяма част от пациентите да учат, работят и допринасят за 
обществото. Затова фокус на нова мащабна европейска програма, съфинансирана 
от държавите - членки на ЕС, е по-бързата диагностика и развитието на методите 
на лечение. Тя вече работи и е с 5-годишен бюджет от над 100 млн. евро. 
По данни на Института за редки болести все повече лекари търсят 
специализирана информация за симптомите и проявленията на редките 
заболявания, а ранната диагностика е един от най-важните фактори за лечението 
им. В тази връзка от 13 до 15 септември в Пловдив ще се проведе и X национална 
конференция за редки болести и лекарства сираци, чиято цел е да събере 
пациенти, асоциации и експерти от медицинската и фармацевтичната общност, 
форумът се провежда ежегодно и предоставя платформа за информираност за 
редките заболявания сред специализирана медицинска аудитория и широката 
общественост.  
 


