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ПРЕСКЛИПИНГ 

17 декември 2019 г., вторник  

www.bnt.bg, 16.12.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/prodlzhava-protestt-na-meditsinskite-sestri-pred-ms 

 

Продължава протестът на медицинските сестри пред МС 

 

Пореден протест на медицинските специалисти в София. Тази вечер протестиращите 

нощуваха в палатки пред Министерския съвет и заплашиха, че ще останат в тях, докато 

не бъдат приети от премиера Бойко Борисов. 

 

Вижте повече от Цанка Николова 

 

Протестът продължава и в този час. Медицинските специалисти изпълниха заканата си 

и около 15 души прекараха нощта в 10-те палатки пред Министерския съвет. Нощта за 

тях е преминала спокойно, но студено. 

Медицинските специалисти са тук от вчера на обяд. Те определиха системата, като 

"здравеопасна" и са категорични, че ще останат тук, докато не бъдат приети от премиера 

Бойко Борисов. 

Мая Илиева, синдикат на медицинските специалисти: Ние сме търпеливи, все пак сме 

медицински сестри, даваме нощни дежурства свикнали сме на лоши условия на труд, 

така че ще си останем на палатки. Има едни ангажименти поети, които всъщност никой 

не гарантира, че ще бъдат изпълнени, затова ние искаме среща с г-н Борисов, който да 

бъде гарант. 

Надежда Маргинова, медицинска сесетра: Ние обиколихме всички институции и 

представители на тези институции, от които зависи някакво разрешаване на нашите 

проблеми в исканията, които поставяме. Посрещахме само разбиране и съчувстване и 

никакви реални действия. Това е вече последната институция, която не сме посещавали, 

да запознаем с нашите искания и най-вече проблемите в нашето родно здравеопазване. 

Медицинските специалисти настояват да няма търговски дружества в здравеопазването. 

Заплатата им да се равнява на две минимални работни заплати. Те искат още връщане на 

младите специалисти от чужбина у нас. 

 

www.bnt.bg , 16.12.2019 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/sled-sreshcha-pri-premiera-meditsinskite-sestri-vdigat-

palatkoviya-lager 

 

След среща при премиера: Медицинските сестри вдигат палатковия лагер 

(обобщение) 

 

Александър Марков 

След среща с премиер Бойко Борисов протестиращите медицински сестри вдигната 

някои от палатките си. Засилени проверки на МВР, БОП и Икономическа полиция във 

всички болници - за това са договориха Борисов и сестрите на среща, продължила повече 

от 2 часа в Министерския съвет. Ще има нова среща следващия четвъртък след 

подписването на Националния рамков договор, а в сряда медицинските сестри ще 

преместят протеста си пред Народното събрание. 

След като ги чака половин час, премиерът Бойко Борисов, социалният и здравният 

министър се срещнаха с протестиращите сестри в 19 ч. 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/prodlzhava-protestt-na-meditsinskite-sestri-pred-ms
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Бойко Борисов, министър-председател: Нали сте тука отвънка, аз ви чух днеска, че ще 

мръзнете и мръзнете, аз оставам, вчера поискахте среща, чакам ви от 18:30 ч., идваме в 

19 ч. Заповядайте! 

Премиерът постави три въпроса пред сестрите, пред здравния и социалния министър: 

трябват ли ни над 300 болници в България, защо мениджъри на болници взимат хиляди 

левове, защо въпреки милиардите, отделяни за здраве, има дефекти и протестиращи? 

Бойко Борисов, министър-председател: Аз гледам рамката, а рамката е много пари - все 

повече, все повече, все повече и все повече, и вместо вие да кажете - все по-доволни сме, 

пациентите да кажат - все по-доволни сме, лекарства безплатни за стотици милиони 

раздаваме - да кажат по-доволни сме, саниране, в стотици милиони се измерва всичко, и 

да водим този разговор, просто ми е криво. 

Сестрите заявиха, че ако не се краде толкова в здравеопазването, пари ще има за всички 

и изнесоха пред премиера данни за мащабни нередности: фалшиви болнични, клинични 

пътеки и други нарушения. 

Димитриа Димитрова, медицинска сестра: За да има хикс пътеки, трябва да има хикс 

доктори... Оттам насетне, като дойде краят на месеца, се казва - вие няма да вземете 

заплати, ако нямате толкова пътеки, и се правят пътеки само с лични карти. 

Сестрите и премиерът се разбраха освен за засилени проверки срещу нарушенията, да 

продължи диалога за увеличаване на възнагражденията им. 

Мая Илиева, Синдикат на медицинските сестри: Говорихме, разбира се, за 

преразпределението на средствата и така да бъдат разпределени, че да може да има 

процент и за медицинските специалисти и то да бъде заложено в НРД. По думи на г-н 

Ананиев, Националният рамков договор ще бъде подписан следващата седмица в 

четвъртък и тогава ще имаме нова среща. 

В договора ще бъде разписано какъв процент от приходите от клинични пътеки ще 

отиват за заплати за медицинските сестри и конкретна формула, която да регламентира 

заплащането лекар-медицинска сестра-друг персонал. 

Бойка Анастасова, Асоциация на физеотерапевтите: Има някаква чуваемост за отделните 

съсловия, обещанията, обаче, не са като даванията, така че ние ще продължим да следим 

това, което е дадено като обещание в седмица-две-месец, година, дали се изпълняват и 

ще продължаваме да искаме това, което сме написали навсякъде по лозунгите ни пред 

палатковия лагер. 

Надежда Маргева, сестра от Сливен: Министър-председателят каза, че след като въведем 

новия рамков договор, болниците, които няма да могат да постигнат размера, който е 

посочен като възнаграждение, ще помислят по какъв начин да помогне държавата. 

Сестрите раздигнаха някои от палатките си. Въпреки договореностите, сестрите ще 

продължат протеста си. Този път в сряда до Народното събрание. 

 

www.capital.bg, 16.12.2019 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazvane/2019/12/16/4006333_zasht

o_medicinskite_sestri_protestirat_otnovo/ 

 

Защо медицинските сестри протестират отново 

 

Увеличението на основните им заплати има, но то е било за сметка на бонусите 

от клинични пътеки 

 

Десислава Николова 

Пред сградата на Министерския съвет за пореден път през последните 10 месеца има 

протест на група медицински сестри с искания за по-високи заплати и по-добри условия 

http://www.capital.bg/
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на труд. Протестиращите настояват за среща с премиера Бойко Борисов, на която искат 

той да поеме гаранции, че обещаните от здравния министър Кирил Ананиев средства за 

увеличение на заплатите ще стигнат и до тях. 

След като разпънаха палатков лагер пред Министерския съвет в неделя, в понеделник 

правителствената преслужба съобщи, че на 17 декември премиерът ще се срещне с тях 

заедно със здравния и социалния министър, както и с председателят на парламентарната 

здравна комисия д-р Даниела Дариткова. 

Кой протестира 

Този протестът се оглавява от медицинската сестра Мая Илиева, която е учердите на 

новия синдикат на българските медицински специалисти - медицински сестри, 

акушерки, фелдшери, рехабилитатори и лаборанти. Тя е и сред организаторите на 

първите сестрински протести през март тази година. 

Илиева беше част от предизборния щаб на кандидата за кмет на София Мая Манолова. 

Сега Илиева и съмишлениците й учредиха и собствена асоциация на медицинските 

сестри. В момента се изграждат структурите й. 

До създаването им се стигна, след като много от медицинските специалисти решиха, че 

двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа", както и създадената със закон съсловна 

организация – Асоциация на професионалистите по здравни грижи, не защитават 

интересите им. Синдикатите и съсловната организация не подкрепиха протестите за 

повече средства за заплати в здравния сектор, които се случваха през цялата година. Те 

организираха отделен протест едва през октомври и веднага бяха приети от премиера 

Бойко Борисов и здравния министър Кирил Ананиев, които обявиха, че през 2020 г. ще 

има 400 млн. лв. повече за здраве, 200 млн. от които за болниците, като 100 млн. лв. ще 

отидат за увеличаване на заплатите. 

Какво искат сестрите? 

В края на миналата година здравният министър Кирил Ананиев подписа колективен 

трудов договор в сектора със синдикатите и работодателските организации. Според него 

заплатите на сестрите трябва да бъдат минимум 900 лв. в извънболничната помощ и 950 

лв. в извънболничната помощ. Срокът за изпълнение на това условие е две години – до 

края на 2020 г. 

До тази година всеки министър подписваше протоколно КТД и той обикновено не се 

изпълняваше. Причината е, че заплатите не зависят от министъра, а от това колко болни 

е приела и лекувала болницата, както и как се управлява тя. Още през февруари 

министерството отпусна от бюджета си 28 млн. лв. за общинските и държавните болници 

за заплати. Около протестите здравната каса отпусна от резерва си 50 млн. лв. за 

увеличаване на клиничните пътеки по най-недооценените специалности като педиатрия 

и пулмология. 

На практика чрез увеличаване на средствата по масовите пътеки може да се постигне 

увеличаване на заплатите на сестрите. Здравният министър проконтролира това да се 

случи в държавните болници, на които той е принципал. В общинските и частните 

болници, обаче, разпределянето на средствата за заплати зависи от собствениците. 

Протестиращите признават, че заплатите са достигнали нивата в колективния трудов 

договор. Заплащането в болниците, обаче, има още няколко компонента – сестрите 

получават някаква част от средствата по клиничните пътеки, за нощни дежурства и 

извънреден труд. 

"Получи се така, че заплатите бяха увеличени с 50-100 лв. и достигнаха нивата в 

колективния трудов договор. За сметка на това обаче допълнителното материално 

стимулиране от клиничните пътеки намаля и се получава така, че повечето колеги взимат 

по-малка заплата от преди", обяснява Илиева. 
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Тя допълва, че въпросът вече не е толкова за заплатите, а за условията на труд като цяло, 

тъй като системата се крепи на медицински сестри-пенсионерки, които продължават да 

работят на по две места, докато младите сестри напускат страната и работят в чужбина. 

"Премиерът парите ги е дал, искаме тяхното разпределение за заплати да важи и за 

общинските, и за частните болници. Освен това искаме КТД да бъде задължителен, а не 

пожелателен за всички работодатели в здравеопазването. Ще искаме извънредният труд 

да се заплаща справедливо и да се контролира дали се спазва, а освен това ще настояваме 

за седемчасов работен ден в реанимациите, както е в спешните звена", каза Мая Илиева. 

 

www.news.bg, 16.12.2019 г.  

https://news.bg/health/51-ot-doplashtaniyata-v-zdravnata-sistema-sa-ot-patsientite.html 

 

51% от доплащанията в здравната система са от пациентите 

 

51% от разходите в здравеопазването са за сметка на личните средства на хората. Това 

заяви членът на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса Григор 

Димитров по време на представянето на резултатите от проведеното онлайн допитване 

на Българската стопанска камара за състоянието на бизнес средата. 

По негови думи най-голямо е доплащането в сферата на лекарствата - общо 3,5 млрд. 

разход за лекарства от миналата година, от които населението е платило повече от 2,6 

млрд. лв. Доплащания има и в болничната и извънболничната помощ. 

Димитров съобщи, че на 23 декември ще се проведе заседание, на което ще се прегледат 

всички пътеки, които се ползват от НЗОК. 

Той посочи, че ще има увеличение на всички пътеки между 7% и 30%, както и намаление 

на обемите на извършената дейност между 7% и 9%. 

По негови думи на последния надзорен съвет е било решено, че ще се отделят сериозни 

средства за погасяване на задълженията към чуждестранни осигурителна компании - 

около 100 млн. лева. С това ще се ликвидират голяма част от задълженията на Здравната 

каса. 

Димитров заяви, че се очаква в началото на 2020 г. да излезе нова наредба за 

регламентиране на доплащанията. 

Той посочи, че военните, МВР и т.н. се осигуряват на 8%, като тяхната вноска се поема 

от държавата. Проблемът според него е, че държавата осигурява пенсионери и деца на 

два пъти по-ниска ставка, отколкото ставката за останалите хора от 8%. Той поясни, че 

месечната осигуровка на едно дете е около 21 лева, за пенсионер - 23 лева, а за бизнеса - 

80 лева. 

По тази причина в мерките НЗОК е записала премахване на това "противоречие" по думи 

на Димитров. 

 

www.dnevnik.bg, 16.12.2019 г.  

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/12/16/4006009_danuchnite_ne_sa_aktivni_v_subir

aneto_na_zdravnite/ 

 

Данъчните не са активни в събирането на здравните вноски 

Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика 

Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). 

Заглавието е на "Дневник". 

Ако се абстрахираме от суматохата около мръсния въздух, която се превърна в сезонен 

феномен, след местните избори на преден план излиза дебатът около увеличаване на 

местните данъци. Причината е твърдението на общините, че са необходими 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/51-ot-doplashtaniyata-v-zdravnata-sistema-sa-ot-patsientite.html
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допълнителни приходи, но последствията не са много ясни. Най-лесният вариант е 

общините да увеличат ставките за всички, без да се интересуват от директните и 

косвените икономически и социални ефекти от това. Другият е да се подходи 

избирателно с цел уеднаквяване на данъчната практика, например чрез промени на 

данъчните оценки на жилищата в различните райони на населените места, или чрез 

въвеждане на нов данъчен компонент – например такъв, който зависи от замърсяването 

на различните моторни превозни средства. Третият вариант, който е едновременно 

избирателен, но има и общ ефект за всички данъкоплатци, е увеличаване на 

събираемостта на данъците. 

Последният подход всъщност се отнася с еднаква сила както за местните данъци и такси, 

така и за преките и косвените данъци, а също и за социалните и здравните осигуровки. 

Увеличаването на събираемостта засяга сравнителна ограничена група от физически 

лица и предприятия, но облекчава натиска за осигуряване на допълнителни приходи чрез 

увеличаване на данъците на всички останали. Освен за местните данъци, същият дебат 

се води от години за здравноосигурителните вноски, без да се обръща внимание на 

възможностите за повишаване на събираемостта им. 

В тази връзка поискахме данни от Националната агенция за приходите (НАП) за 

здравнонеосигурените хора, които са част от периодично наблюдение и оценка, като 

обаче те трябва да се разглеждат след няколко уточнения. Първото е, че данните са към 

края на годината, което може да изкриви данните и в двете посоки – лица, които 11 

месеца не са осигурени, внасят осигуровките през декември и отпадат от сметката, а 

такива, които не са плащали само през октомври, ноември и декември са част от нея. 

Второто е, че изчислението е по метода на изключването – от броя на лицата, подлежащи 

на задължително здравно осигуряване е намален с пребиваващите в чужбина и броят на 

осигурените. Проблемът тук е, че НАП използва данни за лицата, подлежащи на 

задължително здравно осигуряване от Главна дирекция "Гражданска регистрация и 

административно обслужване", според която броят им през 2017 г. е близо 8,4 млн. души. 

Същевременно по данни от преброяването на населението от НСИ през 2011 г. то е около 

7,3 млн. души, а през 2017 г. е малко над 7 млн. души. Третото е, че липсва статистика 

за хората, които емигрират или имат непостоянна заетост в страни членки на ЕС и които 

се осигуряват извън България. Казано накратко – предоставените данни от НАП са по-

скоро ориентир, отколкото точно изследване, на чиято база могат да се предприемат 

мерки или да се правят политики. 

От предоставените данни се вижда, че през 2017-2018 г. се наблюдава спад на 

здравнонеосигурените, който се дължи в най-голяма степен на намаляване на броя на 

безработните и в значително по-малка степен на групата "Други". Това развитие 

изглежда естествено на фона на прегряващия пазар на труда, глада за работна ръка и 

сравнително стръмното увеличение на възнагражденията. Прави обаче впечатление, че 

групата "Други" представлява близо половината от всички здравно неосигурени, което, 

от една страна, я прави твърде голяма, за да се игнорира, но от друга, липсата на яснота 

за нейната структура прави предлагането на мерки за справяне с проблема почти 

невъзможно. 

Общото заключение от представените данни е, че през последните две години размерът 

на повечето групи здравнонеосигурени граждани, за които НАП има информация, се 

увеличава, а това показва липса на активни мерки за намаляването им. При двете групи, 

в които се наблюдава намаление, трудно може да се говори за резултат от някакви 

действия, тъй като безработните най-вероятно намаляват заради икономическия подем, 

а включените в "Други" не е ясно защо намаляват. С други думи, не изглежда приходната 

агенция да полага необходимите усилия, за да увеличи събираемостта на здравни вноски. 
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С няколко общи допускания може да се направи ориентировъчно, но силно подценено, 

изчисление за пропуснатите ползи в резултат на пасивното отношение на НАП към 

здравно неосигурените лица. Според чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване 

лицата, които не са осигурени по трудово правоотношение или за сметка на държавния 

бюджет дължат осигуровки върху половината от минималния осигурителен доход за 

самоосигуряващи се лица за съответната година. Според чл. 109, ал. 1 

здравноосигурителните права се губят ако за последните 36 месеца не са платени три 

осигурителни вноски, дължими за своя сметка, и се възстановяват при заплащане на 

всички дължими вноски за последните 60 месеца (ал. 2). С други думи здравно 

неосигурените могат да имат дължими вноски между 3 и 60 месеца, т.е. за разглеждания 

период средногодишните пропуснати ползи са в размер на между 32 млн. лв. и 634 млн. 

лв. Ако приемем, че веднъж платили дължимите вноски за стари периоди тези хора 

продължат да се осигуряват при минималния размер на изисквана вноска, то това ще 

носи допълнителни около 11 млн. лева месечно. 

Изчисленията обаче не включват тези, които не са осигурени по трудово 

правоотношение, не са самоосигуряващи се, но са декларирали доход за съответната 

година, тъй като те следва да начислят вноската върху брутния си облагаем доход – 

вместо на половината от минималния размер на осигурителния доход за 

самоосигуряващите се лица. Точна оценка на допълнителните приходи, които 

приходната администрация може да събере при целенасочени усилия за прилагане на 

закона е трудна с наличните данни, но със сигурност те ще са повече от хипотезата за 

плащане на минимално допустимите месечни вноски, дължими от хора без доходи. Така 

например, справка на Министерството на финансите от миналата година сочи, че през 

ноември 2018 г. е имало над 5 хиляди души с прекъснати здравноосигурителни права, 

които обаче са получили доходи от наеми през 2017 г. за около 36 млн. лева, или средно 

по около 600 лева на месец. 

Мерките за повишаване на събираемостта би следвало да имат за цел да поставят всички 

задължени лица пред равни изисквания, тъй като ако едни спестяват задълженията си, те 

автоматично се прехвърлят върху коректните платци. Такъв например беше един от 

основните проблеми с топлофикационните услуги в страната. Нещо повече – 

предоставената статистика от НАП не включва социално слабите, тъй като според чл. 40, 

ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване те се осигуряват за сметка на държавния 

бюджет. С други думи, неплащането на осигуровки не е в резултат на невъзможност, а 

по друга причина. 

Липсата на действия за намаляване на здравнонеосигурените лица създава два генерални 

проблема. 

Първият вече беше споменат – необходимост от допълнителни средства и натиск за 

увеличаване на здравноосигурителната вноска. Това създава проблем с разплащанията 

от НЗОК, тъй като системата работи на разходопокривен принцип – каквото постъпи 

като приходи, се харчи като разходи, а касата не разполага с оборотен капитал или 

резерв, на който може да разчита. В резултат на това задължения на касата се прехвърлят 

през тримесечия и години, което води до забавени плащания към компаниите в сектора, 

а оттам – междуфирмена задлъжнялост. Затова и години наред болниците трупат 

задължения, а намаляването им през последните години се дължи в по-голяма степен на 

административни мерки, отколкото на коректно разплащане от страна на НЗОК. 

Другият голям проблем е, че се създава стимул за "източване" на здравната каса. Така 

например един човек не внася дължимите осигурителни вноски, но в даден момент се 

оказва, че има нужда от медицинска интервенция. Ако цената на интервенцията е по-

голяма от вноските, които дължи – не повече от 1224 лв. през 2018 г. и 1344 през 2019 г., 

той ги внася и ползва услугата, ако ли не – директно плаща цената на услугата. По този 
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начин има хора, които се възползват от всички облаги на държавната 

здравноосигурителна система, като си избират кога да участват в нея. По този начин 

всички загуби се понасят от НЗОК, а всички плюсове – от частното лице, а когато парите 

не стигат – от цялото общество. 

Идеята за повишаването на размерите на данъци, осигуровки, такси и т.н. често се 

повдига, защото предлага, поне привидно, лесен и бърз отговор на натиска за 

увеличаване на публичните разходи. Това обаче има нежелани странични ефекти – 

облагодетелства некоректните и наказва коректните платци, което създава 

допълнителните стимули последните също да станат некоректни. Подходът трябва да е 

точно обратният – търсене на решения, които запазват личната данъчно-осигурителна 

тежест, но я разпределят върху широка база, т.е. върху всички, получаващи доходи от 

даден вид или извършващи сходни дейности. Именно това се постига с мерките за 

повишаване на събираемостта. Разбира се, преди да се пристъпи към повишаване на 

данъците има и ред други мерки, които могат да се предприемат, като оптимизиране на 

разходите, намаляване на злоупотребите, осигуряване на различни приходоизточници, 

свиване на обхвата на услугите и т.н. 

 

www.econ.bg, 16.12.2019 г.  

https://econ.bg/_l.a_i.777256_at.12.html 

 

Безплатен дневник на пациента за първи път у нас 

 

България на 31-во от общо 35 места в е-здравеопазването 

 

Единствен по рода си онлайн дневник на пациента пускат у нас. Той е част от 

платформата Consento и е напълно безплатен.  Всеки може да води в телефона си и да 

споделя с лекуващия лекар бележки за своето и на семейството здраве - за остри и 

хронични заболявания, прием на лекарства, бременност, женско здраве, детско хранене 

и др. Астма, атопичен дерматит, вируси, грип, бронхит, алергии и диабет са част от 

болестите, които пациентите и техните лекари най-често ще следят онлайн.    

 „Понякога от пациентите се иска да записват промените в състоянието си при предписан 

курс на лечение на лист хартия и да го представят на следващия преглед. Но хората 

забравят да направят това. Друг път лекарят иска да бъде осведомяван текущо по телефон 

за здравословното състояние на пациента, но пациентът се опитва да се свърже извън 

работно време или по време на преглед. Всичко това затруднява комуникацията между 

двете страни“, коментират създателите на приложението. „С помощта на онлайн 

дневника пациентът свиква да следи състоянието си по-редовно, по-сериозно и по-

отговорно. От друга страна, лекарят може да се запознае с хода на предписаното лечение 

и промените в здравето на пациента – преди прегледа“, допълват от там.  

За да ползва дневника, пациентът първо „сваля“ мобилното приложение „Консенто за 

пациенти“ и си създава профил. След това избира между различни категории, например 

„прием на лекарства“, „бременност“ и др., и започва да описва състоянието си по часове 

и дати, например: В 17:10 ч. температурата ми беше 38.2; В 18:30 ч. се покачи до 38.5 и 

се появи болка в гърлото. Пациентът слага отметка, че иска състоянието му да бъде 

видимо за лекар. Така неговият лекуващ лекар има достъп до тази информация.  

В дневника пациентът може да описва и здравето на членове на своето семейство, 

например на детето: Тази сутрин обривът е повече, има и лека температура. 

Наблюдаващият лекар вижда всичко в подробности, при необходимост се свързва с 

пациента през приложението или дори записва час за преглед в графика си.    

http://www.econ.bg/
https://econ.bg/_l.a_i.777256_at.12.html
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Дневника на пациента вече ползват акушер-гинеколози за проследяване на бременност 

и детски пулмолози – за хронични заболявания при децата. Очаква се към него да 

прибегнат също психолози, консултанти по хранене, кърмене и диететика и др.  

В България се наблюдава все по-голямо търсене на решения, които осигуряват достъп на 

лекари, пациенти и техните семейства до актуална информация в реално време. Чрез 

различни информационни системи хората си запазват онлайн час, следят графиците на 

лекарите, знаят кога трябва да проведат следващия си преглед, правят телефонни, видео 

или писмени консултации. Въпреки това обаче България заема 31-во от общо 35 места в 

е-здравеопазването според Eurohealth Customer Index. Само за 1 година Сърбия се е 

изкачила до 18 място в международната класация, а Македония – от 27-мо до 16-то, 

защото въвеждат масово важни е-услуги в здравеопазването.   

 

www.clinica.bg, 16.12.2019 г.  

https://clinica.bg/10439-Vdigat-s-22--zaplatite-v-Aleksandrovska 

 

Вдигат с 22% заплатите в Александровска 

 

Ръководството и синдикатите подписаха Колективен трудов договор в болницата 

 

Ръководството и представителите на синдикалните организации в лечебното заведение 

подписаха новия Колективен трудов договор (КТД), съобщиха от болницата. 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Александровска" доц. Костадин Ангелов и 

председателите на синдикалните секции на КНСБ, КТ Подкрепа и НС Защита – д-р 

Радослав Билюков, д-р Николай Кътев и д-р Андрей Коцев сложиха подписите си под 

новия Колективен трудов договор. В него е записано, че ще се вдигнат трудовите 

възнаграждения на всички в лечебното заведение с 22%. 

В споразумението е записано, че се запазват социалните придобивки. За висшия 

медицински и немедицински персонал, и за професионалистите по здравни грижи 

увеличението на запталите ще е в размер на 22%. Ръстът на възнагражденията ще бъде 

постигнат с увеличение на два равни транша, реализирани през 6 месеца. От 2013г. до 

сега това е трети пореден КТД за служителите на лечебното заведение. 

Увеличението на заплатите в здравното заведение беше едно от условията за 

прекратяване на протестите на местната организация на Синдикат „Защита", начело с д-

р Андрей Коцев, който обяви и гладна стачка. 

Другите им искания бяха свързани със започването на незабавни ремонти в няколко 

клиники, които са в особено окаяно състояние. 

От ръководството на болницата представиха план и стартираха поетапни ремонтни 

дейности, но уточниха, че някои от сградите са с архитектурна стойност, което 

затруднява реновирането им, тъй като процедурата изисква да има и оценка от 

сертифициран архитект. 

 

VINF  15:04:31  16-12-2019  

       IS1501VI.019 

       Ловеч - ТЕЛК - оставки - закриване 

        

       ТЕЛК - Ловеч е застрашена от закриване заради колективна оставка на 

персонала 

       

       Ловеч, 16 декември /Даниела Балабанова, БТА/ 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/10439-Vdigat-s-22--zaplatite-v-Aleksandrovska
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          ТЕЛК - Ловеч е застрашена от закриване, тъй като тази сутрин всичките шестима 

служители са подали молби за напускане, потвърди за БТА д-р Румяна Нановска, 

директор на областната многопрофилна болница "Проф. д-р Параскев Стоянов". 

Мотивите на персонала е завръщането на работа на председателя на Комисията д-р 

Донка Минкова, която е подсъдима за вземане на подкуп за издаване на ТЕЛК решения. 

          Минкова е подала молба за връщане на работа в петък /13 декември/, като четири 

дни по-рано Окръжният съд в Ловеч е отхвърлил искането на прокуратурата тя да бъде 

отстранена от длъжност. В момента д-р Минкова е с мярка "парична гаранция" в размер 

на 3000 лева, посочиха от прокуратурата. 

          Трима лекари, една медицинска сестра и двама технически сътрудници са подали 

едномесечно предизвестие за напускане. 

          "Д-р Минкова няма как да се върне на работа, защото целият ТЕЛК - състав подава 

оставка и няма как само тя да остане и предстои процедура ТЕЛК-ът да бъде закрит", 

каза още д-р Нановска. Тя добави, че на д-р Минкова е направено предложение за 

прекратяване на трудовия договор с обезщетение, като тя трябва да отговори в 7-дневен 

срок писмено. 

          Директорът на болницата увери, че до края на тази седмица ТЕЛК - Ловеч ще 

работи с нормален график и няма да бъдат връщани пациенти, след което до края на 

годината излизат в полагаем платен годишен отпуск. В началото на следващата година 

ще се търси решение на проблема, като на д-р Донка Минкова ще й бъде предложена и 

друга длъжност в болницата. 

 

www.clinica.bg, 16.12.2019 г.  

https://clinica.bg/10443-Ryst-na-cenite-za-zdrave-prez-noemvri 

 

Ръст на цените за здраве през ноември 

 

Лекарствата и лекарските услуги са поскъпнали със съответно – 0.2% и 0.1%, 

показват данните на НСИ 

 

Увеличение на цените за лекарства, лекарски услуги и храна през ноември отчита НСИ. 

В края на годината пък средногодишната инфлация е 3% за периода декември 2018 - 

ноември 2019 г. спрямо декември 2017 -ноември 2018 г. Месечната инфлация за ноември 

е 0.5%. 

Увеличение през миналия месец се отчита при редица основни стоки и услуги. В сектор 

здравеопазване цените са се повишили с 0.2%. През ноември 2019 г. цените на 

лекарствените продукти и на лекарските услуги са се увеличили съответно с 0.2 и 0.1%, 

а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 

Храната и безалкохолните напитки пък са поскъпнали 

с 1.1%, а дрехите и обувките с 0.7%. Сред хранителните продукти, които са се увеличили 

най-много в процентно съотношение са краставиците с 34.3%, доматите с 9.7% и 

морковите и червеното цвекло с 4.2%. Свинското месо пък е поскъпнало с 3%, каймата 

с 4%, сиренето и кашкавала със съответно 0.1% и 1.4% 

Спад в цените се забелязва при рибата с 1%, 

олиото с 1.2%, месото от домашни птици с 1.2%, цитрусови и южни плодове - с 6.2%, 

зелето - със 17.4% и др. 

Увеличението при дрехите и обувките е 0.7%, а ръстът при горивата, водата, 

елекроенерегията, газта и други горива е с 0.2%. Стоките и услугите в областта на 

развлеченията и културата са нараснали с 1.1%. 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/10443-Ryst-na-cenite-za-zdrave-prez-noemvri

