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ПРЕСКЛИПИНГ 

19 декември 2019 г., четвъртък  
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       PP1100VI.007 

       асоциации - болници - покана - премиер 

        

       Болничните асоциации поканиха премиера Борисов на разговор 

         

       София, 18 декември /Десислава Пеева, БТА/  

           Представители на Българската болнична асоциация /ББА/, на Сдружението на 

общинските болници, на Националното сдружение на областните болници за активно 

лечение, на Асоциацията на университетските болници и на Националното сдружение 

на частните болници са изпратили общо писмо до премиера Бойко Борисов, в което го 

канят на среща-разговор. Това съобщиха от ББА. В писмото от организациите заявяват, 

че не трябва да се противопоставят лекари и медицински сестри, тъй като "никой не 

печели от конфликт на медицински специалисти, които трябва да работят в екип за 

здравето на пациентите". 

           Болничните организации са се обединили около тезата, че да се кредитират с 

доверие думите на група протестиращи, без оценка на фактите и действителността, не 

само дискредитира всички лечебни заведения в страната, но уврежда доверието в цялата 

здравна система.  

           Поредните внушения за пороци в дейността на целия сектор "Здравеопазване" 

накараха представителите на всички болници да заявят, че не подкрепят представената 

информация за "далавери" и "злоупотреби с разпределение на заплати и болнични, схеми 

за източване на пари", "подправяне на документи" и "фалшифициране на клинични 

пътеки", посочват още от ББА. 

           От организациите изразяват готовността си по време на срещата да представят 

предложенията си за реформа в здравеопазването.    

 

www.nova.bg, 18.12.2019 г. 

https://nova.bg/news/view/2019/12/18/272180/ 

 

Шефката на ТЕЛК - Ловеч: Открих невероятно нарушение, като се върнах на 

работа 

 

За обвинението си д-р Минкова смята, че то е лично отмъщение на определен кръг 

хора 

 

Мартин Георгиев 

Хаос в ТЕЛК – Ловеч. Областната болница закри експертната лекарска комисия, което 

доведе до напрежение. 3000 души се обслужват от Комисията. Причината – завръщането 

на председателя на комисията д-р Донка Минкова от продължителен неплатен отпуск и 

вълна от оставки на нейни колеги, които отказват да работят с нея. Д-р Минкова беше 

арестувана в началото на годината по подозрение, че е издавала експертни решения 

срещу подкуп. 

Председателката на ТЕЛК - Ловеч се завърна на работа след като съда реши, че може да 

изпълнява служебните си задължения.    

Закриха ТЕЛК - Ловеч 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/12/18/272180/
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„Решението на Ловешкия окръжен съд и фактът, че прокурорът не обжалва това 

решение, за мен говори само едно нещо – че не ме признават за виновна. Би трябвало да 

нямам проблем да се върна на работа. Когато направих опит да се върна на работа ми 

беше предложено от изпълнителния директор на болницата д-р Нановска споразумение 

да ми изплатят 4 брутни заплати и аз да се оттегля. Но аз няма да се оттегля, защото 13 

години съм работила за стабилизирането на тази институция и мисля, че съм я 

стабилизирала”, разказа д-р Донка Минкова. 

 „Може би се притеснява изпълняващата длъжността председател на ТЕЛК в момента. 

Аз бях  в платен отпуск. Връщайки се на работа, аз установявам едно невероятно 

нарушение. То е толкова сериозно, че аз дори не повярвах, че може да се случи това 

нещо. Нямах време да информирам изпълнителния директор. От 31 януари до може би 

днес всички решения са нищожни. Моята следваща стъпка ще е да обжалвам всички 

решения”, заяви още тя. 

ТЕЛК - Ловеч застрашен от закриване 

За обвинението си д-р Минкова смята, че то е лично отмъщение на определен кръг хора. 

 „Няма, как да съм взимала хиляди левове и да живея в жилище 64 квадрата, както и да 

карам автомобил от 2001 година”, заяви Минкова. Тя разказа, че е взела от пациентка 

подарък – печена пуйка. Това било описано и в досъдебното производство, но тя 

първоначално отказала подаръка. 

 

www.dariknews.bg , 18.12.2019 г.  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/protestyt-na-medicinskite-specialisti-se-mesti-

pred-ns-2203066 

 

Протестът на медицинските специалисти се мести пред НС 

 

Палатките на недоволните ще посрещнат депутатите преди заседанието на парламента. 

След срещата на протестиращите с премиера Бойко Борисов в понеделник бяха 

разпоредени засилени проверки във всички болници. 

Очаква се днес представители на протестиращите да се срещнат с вътрешния министър 

Младен Маринов, за да подадат конкретни сигнали за нарушения в лечебните заведения. 

Сестрите разчитат на продължаване на диалога за увеличаване на техните 

възнаграждения. И твърдят, че ще продължат с протеста до удовлетворяване на всичките 

им искания. 

Междувременно соцлидерът Корнелия Нинова се обърна към медицинските сестри от 

палатковия лагер, които свиха палатките, след като се договориха с премиера Бойко 

Борисов за решаването на проблеми в здравеопазването и за реалното повишаване на 

заплатите им. 

"Уважаеми медицински сестри, отново ви излъгаха. Помните ли онези 50 милиона за 

заплати, които след това се оказаха шест и накрая нито един лев не стигна до вас? 

Потънаха в увеличената цена на клиничните пътеки. И този път Борисов ви обеща още 

от същото", предупреди Нинова през Фейсбук. 
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www.zdrave.net, 18.12.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n11500 

 

Община Варна отличи студенти от Медицинския университет 

 

Трима възпитаници на МУ-Варна получиха грамоти на 13-та церемония на община 

Варна за най-изявените студенти от варненски висши учебни заведения, съобщиха от 

учебното заведение. 

В направление „Здравеопазване и спорт" приз от Община Варна получи Магдалена 

Близнакова, студентка 6-и курс по медицина в МУ-Варна, за спечеленото трето място на 

научната постерна сесия в Международния конгрес на медицинските науки ICMS в 

София. 

Студентката от 6-и курс в специалност „Медицина" на МУ-Варна Габриела Панайотова 

бе наградена за участието си в конференцията „Моята професия през 2040 г. – 

перспективи за развитие на висшето училище в България" през април 2019 г., на която 

печели първо място със собственото си клинично проучване „Влияние на 

продължителността на контрактите върху първичните симптоми на депресия и 

тревожност при моряци". 

В направление „Хуманитарни науки" награда получи студентката от 

магистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве" – Тюляй 

Ибраим, за дипломната си работа на тема „Обществена информираност и контрол 

на парабените в дермокозметиката", с научен ръководител проф. д-р Лора 

Георгиева. 

Наградите се връчват за академични постижения в различни области на науката и 

постигнати високи резултати в съответните сфери. Целта е да се поощрят и 

популяризират постиженията на младите хора в научната област сред обществеността. 

За студентите наградата е признание и висока оценка за положените усилия и отделеното 

време и им носи личностно удовлетворение от постигнатите резултати. 

На събитието присъстваха представители на университети, общински съветници и други 

представители на академичното общество. Те поздравиха отличените студенти и им 

пожелаха удовлетворението от постигнатите успехи да бъде за тях подтик към 

усвояването на нови знания. 

 

www.zdrave.net, 18.12.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n11511 

 

Касата изплати 285-те млн. лв. на чужди фондове 

 

Със 77, 105 млн. лв. от резерва на НЗОК и 64, 873 млн. лв. от преизпълнението на 

приходите ще бъдат покрити изцяло задълженията към чужди здравни фондове. Това 

става ясно от решенията на заседанието на Надзорния съвет на Касата, проведено на 13 

декември. 

„По този начин изчистваме всичките 285 млн. лв. задължения, които имаше Касата, 

натрупани в последните години и от догодина ще се плаща регулярно на тримесечия. За 

втора поредна година през декември ще бъдат платени дължимите суми за първата 

половина на ноември“, каза пред Zdrave.net членът на Надзорния съвет на Касата Оля 

Василева. 

В петък Надзорниците са утвърдили и стойностите на РЗОК за извършване на авансово 

заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по сключените договори 

с РЗОК за извършена дейност през м. декември 2019 г. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n11500
http://www.zdrave.net/
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Надзорният съвет е решил при формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен 

лимит по СЕБРА към 31 декември 2019 г., да се разпределят за „Разходи за персонал“, 

„Издръжка на административните дейности“ и „Придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт“, за административни дейности, за здравноосигурителни плащания в 

рамките на показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери. 

На съвместно заседание с БЛС и БЗС на 23 декември надзорниците предстои да разгледат 

Националния рамков договор 2020-2022. 

 

www.bnr.bg, 18.12.2019 г. 

https://bnr.bg/burgas/post/101205914/nov-sindikat-na-medicinskite-specialisti-shte-

zashtitava-interesite-im  

 

Нов синдикат на медицинските специалисти ще защитава интересите им 

 

Свобода Атанасова - БНР Бургас 

Нов синдикат на медицинските специалисти ще защитава интересите и доходите им. 

Причината е, че синдикалните структури на регионално ниво към КНСБ и КТ 

„Подкрепа“ не ни подкрепиха. Това каза за БНР Бургас медицинската сестра Добринка 

Христова, една от организаторите на протестните дейстния в бургаската болница: 

"В краткотрайно затишие е в момента протестът на медицинските специалисти и в 

изчакване на 26 декември, когато здравният министър обеща, че ще бъде сключен 

национален  рамков договор в отрасъл "Здравеопазване".  Ако няма промяна в това, което 

е договорено на срещата с премиера Борисов, не се случи, палатковият лагер на 

протестиращите медицински специалисти отново ще бъде възстановен  и ще бъде пред 

Народното събрание. Това означава нови протести. Цяла година получаваме само 

обещания, а не сме видяли никакъв резултат и няма реално свършена работа. Искаме 

увеличаване на старнтовата заплата на всеки един медицински специалист  - две 

минимални работни заплати...От януари догодина минималната става 610 лева, а нашата 

остава 650 лв, което е унизително..." 

Медицинските специалисти са готови да подновят протестните си дейсвия, е 

категорична Добринка Христова. Тя посочи, че са се наслушали на обещания и ще 

отстояват исканията си докрай. А те са свързани също и със заплащането и с 

подобряването на  условията им на труд, допълни тя 

Чуйте повече в звуковия файл: 

 

www.banker.bg , 18.12.2019 г.  

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/patriotite-iskat-7-godini-zatvor-za-

poboi-nad-lekari 

 

Патриотите искат 7 години затвор за побой над лекари 

 

Депутати от парламентарната група “Обединени патриоти“ внесоха промени в 

Наказателния кодекс, с които се предлага увеличаване на минималния праг на 

наказанието от 5 на 7 години затвор за тежка телесна повреда при нападение над 

медицински специалисти. При средна телесна повреда предлагат 5 години лишаване от 

свобода (при 3 години в момента), а при лека – увеличаване на наказанието от 1 на 2 

години затвор. 

Мотивите на патриотите са, че през годините санкциите, предвидени в Наказателния 

кодекс, не изпълняват целите на законодателя. Депутатите се позоваха на зачестилите 

случаи на нападения над медицински лица. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/burgas/post/101205914/nov-sindikat-na-medicinskite-specialisti-shte-zashtitava-interesite-im
https://bnr.bg/burgas/post/101205914/nov-sindikat-na-medicinskite-specialisti-shte-zashtitava-interesite-im
http://www.banker.bg/
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"Зачестяват, стават все повече и за съжаление се задават "Весела Коледа" и "Щастлива 

Нова година". Можем да предположим как ще се развият нещата с краткото стихче: 

"Дядо Мраз, Снежанка малка идват с бокс и със бухалка", заяви лидерът на НФСБ Валери 

Симеонов. 

Патриотите се позовават и на исканията на съсловните организации, които настояват за 

по-сурови наказания. Едно от последните проучвания на Българския лекарски съюз 

показва, че около 90 % от медиците са били жертва на различни форми на насилие, а по 

данни на Министерството на здравеопазването физическите нападения над лекари през 

2018 г. са 396. 

 

www.zdrave.net, 18.12.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n11509 

 

340 абсолвенти от Факултета по обществено здраве на МУ-София получиха своите 

дипломи 

 

Отличниците на випуска получиха и парични награди 

 

На тържествена церемония 340 новозавършили медицински специалисти от Факултета 

по обществено здраве на МУ в София получиха дипломите си. Официални гости бяха 

ректорът на  МУ-София проф. д-р Виктор Златков, зам.-кметът на столична община  по 

направление „Столично общинско здравеопазване“ г-н Дончо Барбалов, създателят на 

ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров, председателят на БАПЗГ г-жа Милка Василева и д-р 

Асен Меджидиев, председател на Столичната колегия на БЛС. 

Деканът на ФОЗ проф. Магдалена Александрова поздрави младите хора и подчерта, че 

ФОЗ и в бъдеще ще бъде тяхна академична и професионална опора, а доброто име на 

Медицинския университет – София се гради не само от високото качество на 

преподаване, но и от постиженията на своите възпитаници. 

В академичното си слово ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков посочи: 

„Всяка година преподавателската общност посреща един нов випуск и изпраща друг. 

Годините градят дълголетието и традициите на нашата Алма матер. Дали ви научихме 

на всичко, необходимо за вашата професия? Искам да вярвам, че предстоящите години 

ще запазят в душата ви признателност към вашите учители и институцията на МУ-

София. 

В този тържествен ден не забравяйте и усилията на вашите родители и близки, които 

пожертваха време, средства и енергия, за да ви подкрепят в избрания от вас 

професионален път. Този празник е достоен  и за тях, защото те виждат осъществени, 

както вашите, така и своите мечти“. 

Той припомни и старата максима „Vita brevis, art longa“ – „Животът е кратък, изкуството 

на медицината вечно“. 

Завършващите от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ степен 

бакалавър и магистър, „Управление на здравните грижи“ – бакалавър, магистър,  

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Трудова 

медицина“ и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ получиха 

дипломите си от ректора проф. д-р Виктор Златков, декана на факултета проф. 

Магдалена Александрова и проф. д-р Цекомир Воденичаров. 

Тази година отличничката на випуска е Станислава Базовичка, специалност 

„Кинезитерапия“, завършила с пълно отличие от курса на обучение и от държавните  

изпити. Тя получи парична награда в размер на 3000 лв. от завещанието на д-р Андрей 

Георгиев, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n11509
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Допълнително, на студентите Елеонора Тасева, Стела Грозева Ралица Герасимова (със 

специалност медицинска сестра) и Христина Янева (специалност лекарски асистент), се 

връчиха парични награди в размер на 1 500 (хиляда и петстотин лева) от бюджета на 

Студентски съвет за постигнати отлични успехи в учебната и научната дейност. 

 

 

 

 

 

 


