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БЛС искат ясни критерии за орязване на болничните легла 

 

Антония Попова от Радио Пловдив 

Всяко седмо болнично легло у нас трябва да се съкрати – това предвижда нова версия на 

Националната здравна карта.  

В нея е записано, че общо 32 913 легла за активно лечение са необходими за 

удовлетворяване потребностите на населението от болнична медицинска помощ. 

Общият брой на леглата за активно лечение в цялата страна обаче е 38 803. От 

направения анализ става ясно, че през 2017 г. за осъществяване на медицинските 

дейности в 28-те административни области са били необходими общо 24 723 легла. Това 

означава, че проектът на НЗК предвижда с 8190 повече легла за активно лечение, за които 

НЗОК ще сключва договори с болниците. По темата – интервю с доктор Галинка 

Павлова, заместник-председател на БЛС. 

Предвижда се да бъдат съкратени около 6000 легла, не това е голямата драма. По-важно 

е - как ще се разпредели намаляването на леглата по регионален принцип и по лечебни 

заведения.  Дали някои региона няма да останат без достатъчно болнични легла, което 

силно ще ограничи достъпа на пациентите до медицинска помощ?, коментира доктор 

Павлова. Тя уточни, че БЛС ще излезе със свое становище за Националната здравна 

карта, но след като види становищата на регионалните колегии.  

Доктор Павлова подчерта, че изключително важно е и разпределението по нива на 

компетентност. 

Забележете, в момента така е направена наредбата, че нивото на компетентност се 

определя от брой лекари, които работят в дадено отделение. Те биха могли да работят и 

да не могат да изпълняват най-сложните операции, да има достатъчен брой, но да не 

могат да изпълняват най-сложните операции. Навсякъде по света нивото на 

компетентност се определя от това какво могат да работят, каква сложност оперативна 

дейност или друга терапевтична изпълняват. Има много неща, които трябва първо да 

решим нормативно, дори и наредбата с критерии за сключване на договори със Здравната 

каса. Ако ние сега направим здравната карта и решим, че на пазара има десет лечебни 

заведения, а касата трябва да сключи договор с осем, с кои 8 трябва да сключи договори? 

Има много неясноти, има много неизвестни. И не може да се гледат нещата „на парче”, 

изолирано. И сега говорим само за тази  здравна карта, но тя води след себе си и много 

други проблеми, коментира доктор Павлова.  

Цялото интервю с доктор Галинка Павлова можете да чуете в звуковия файл. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/plovdiv/post/100960541/bls-iskat-asni-kriterii-za-orazvane-na-bolnichnite-legla
http://bnr.bg/plovdiv/post/100960541/bls-iskat-asni-kriterii-za-orazvane-na-bolnichnite-legla


Page | 2 

2 

 

VINF  14:31:32  19-04-2018  

       GI1429VI.019 

       парламент - здравеопазване - БСП - предложения - отхвърлени 

        

Парламентът отхвърли два законопроекта на левицата, 

свързани със здравеопазването 

        

        

       София, 19 април /Екатерина Панова, Нелли Желева, БТА/ 

          Парламентът отхвърли промени в Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, внесени от Валентина Найденова от БСП и група народни представители. В 

гласуването на първо четене участваха 128 депутати, от които 42 - "за", 61 - "против", а 

25 се въздържаха.  

          В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че според вносителите 

целта на промените е да доразвият правните норми за приватизация на държавни и 

общински лечебни заведения с над 50 процента държавно или общинско участие или 

обособени части от тях, като процедурата за приватизация се обвърже с две неща - с 

националната сигурност на страната и с Националната здравна карта. Вносителите 

предлагат лечебните заведения с над 50 процента държавно или общинско участие или 

обособени части от тях, включени в Националната здравна карта, да се включат в 

структурата на националната сигурност. За обектите, включени в този списък, 

Народното събрание одобрява стратегия за приватизация. 

          Според Даниела Дариткова от ГЕРБ предложението не е в интерес на гражданите. 

Тя призова опозицията да не предлага законодателство "на парче" и определи 

предложението като "кръпка и то нескопосана". В забранителния списък за приватизация 

вече са включени 71 многопрофилни болници, уточни Данаил Кирилов от ГЕРБ.  

          Не е важно в кой списък са общинските лечебни заведения, а каква медицинска 

дейност извършват, на кого и как помагат, отбеляза Хасан Адемов от ДПС. Според него 

всичко останало е в зависимост от конюнктурата, "да се харесаме на определени емоции, 

регионални или национални". 

          Докато не създадем действаща Национална здравна карта, не трябва да 

позволяваме нито едно лечебно заведение да бъде приватизирано, каза Георги Гьоков от 

БСП. Общинските болници касаят над 2 млн. граждани на страната, заяви Георги 

Михайлов от БСП. Факт е, че върви скрита приватизация на общинските болници, 

посочи той. 

          С 52 гласа "против", 23 - "въздържал се" и само 32 "за" мнозинството в парламента 

отхвърли и промените, предложени от БСП, в Закона за здравното осигуряване. Те 

предвиждаха да бъдат осигурени оборотни средства на изпълнителите на медицинска 

помощ, сключили договор с районна здравноосигурителна каса, с които да се посрещнат 

дължимите разплащания в оперативен порядък.  

          Предлагаше се още изпълнителите на медицинска помощ като договорни 

партньори на районните здравноосигурителни каси с предоставяния им авансово 

финансов ресурс да могат да посрещнат условно постоянните разходи през календарния 

месец и да гарантират достъпна и своевременна медицинска помощ на пациентите. Така 

без да плащат излишни лихви към доставчиците лечебните заведения ще могат да 

работят спокойно, посочи Валентина Найденова, вносител на текстовете. Колегата й 

съвносител Георги Йорданов посочи, че общинските болници са притеснени, че сега 

НЗОК, за разлика от други години, не спазва определената дата за изплащане парите на 
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болниците. В същото време енерго- и ВиК дружествата искат сметките да се плащат 

навреме и, ако не стане, се начисляват лихви, обясни логиката на предложението той. 

 

 
20.04.2018 г., с. 17 
 

ЗАРАДИ ПО-НИСКИТЕ ЦЕНИ 

Нашенци на пазар за лекарства В Одрин 

 

Илачите двойно по-евтини, твърди „Сабах“ 

 

Повишение на цените на лекарства в Европейския съюз има страничен ефект върху 

българските аптеки, писа вчера турският в. „Сабах“. 

Недоволни от високите цени българи пътуват до съседна Турция, за да купуват евтина 

фармацевтична продукция, която се продава с рецепта. С помощта на еднодневни 

екскурзии до Одрин, вече популярна дестинация за български клиенти на турски стоки, 

те купуват лекарства на почти половин цена от еквивалента в родината си.  

Шюкрю Чиравоглу, който има аптека в града, заявява, че ценовата политика на 

лекарствата в България се е променила след 2007 г., когато страната стана член на 

Евросъюза, предизвиквайки сериозни увеличения. 

„Лекарствата в Турция са по-евтини заради плащания от държавен фонд. В момента 

цените са почти с една трета по-ниски от тези в България. За някои разликата може да е 

тривиална, но за пациенти с рак или страдащи от други болести със скъпо лечение, тя е 

чувствителна“, казва Чиравоглу. 

Фармацевтът отбелязва още, че друг фактор, който привлича българи в Одрин, е 

наличието на лекарства, каквито няма на нашия пазар. Десетки българи пътуват всяка 

седмица до турския град на „лекарствен туризъм“, твърди той. 

 

 
20-27.04.2018 г., с. 10-12 

 

Марешки се прицели в Патриотите 

 

Преди една година, когато се сформираха сегашната управленска коалиция и 

правителството, лидерът на партия "Воля" до последния момент се надяваше да влезе 

официално във властта. Но покана от Бойко Борисов така и не получи. Очевидно 

председателят на ГЕРБ прецени, че трите патриотични формации му стигат - както да 

осигурят парламентарно мнозинство, така и да му създават главоболия. Освен това 

ръководството на ГЕРБ вече има изпитана рецепта от предишни парламенти как да 

държи на каишка малки партии, които се опитват да правят бели, защото не са пуснати 

на властовата трапеза. И тъй като Марешки се обиди, а партията му възприе опозиционно 

поведение, като начало варненският аптечен бос остана без депутатски имунитет, а 

прокуратурата възобнови стари разследвания срещу него и му повдигна и нови 

обвинения за рекет на конкуренти. 

После една от фармацевтичните му фирми "Фармнет" беше глобена от КЗК с почти 

половин милион лева, а наскоро агенция "Митници" отне лиценза на един от 

доставчиците му на горива - "Полисан". Ето защо парламентарната група на "Воля" 
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чинно гласува с управляващите при важни гласувания. И спокойно може да се прави на 

опозиция, когато гласовете й не са решаващи. 

Марешки очевидно се е примирил с това положение, пък и интересът на прокуратурата 

към него се позагуби. Но неотдавна се случиха някои неща, които отново събудиха 

надеждата на бизнесмена, че може да стане официален партньор във властта. 

В началото на март Веселин Марешки съобщи, че партия "Воля" е приета в Движението 

за "Европа на нациите и свободата", в което членуват редица десни партии с 

националистическа идеология от Европа. Там са френският "Национален фронт" на 

Марин Льо Пен, италианската "Северна лига", белгийската формация "Фламандски 

интерес", "Партия на свободата на Австрия", "Полски конгрес на ново право" и др. Видно 

е, че движението е събрало националистически партии с трайни политически позиции в 

своите страни. 

С този ход Марешки демонстрира, че ще се опита да се задържи по-дълго в политиката 

ни. И тъй като социологическите проучвания от месеци показват трайна низходяща 

тенденция за "Воля" (в последните тя се движи между 1.5 и 2%), той е решил да направи 

нещо, за да спаси партията и себе си. 

Членството на "Воля" в Движението "Европа на нациите и свободата" дава на Марешки 

известен излаз към европейската политическа сцена и променя профила на партията му. 

Освен това то има своя група в Европейския парламент - най-малката, от 39 депутати 

само, но я има. А догодина през май са изборите за новия Европарламент. И варненският 

бизнесмен започва да се готви за тях, включително и като се опита да привлече част от 

националистическия вот, който се надява да откъсне от "Обединени патриоти". 

Очевидно членството на "Воля" в новото паневропейско движение я задължава да 

изчисти и идеологическия си образ. Досега трудно можеше да се разбере какви точно 

ценности изповядва партията на Марешки, тъй като лидерът й заемаше твърде различни, 

дори често противоречиви, позиции. И най-често говореше за по-евтините лекарства и 

горива, което някои определиха като популистки "битов патриотизъм". Според 

наблюдатели "Воля" приличала на политическо НЛО, което било готово да излъчи 

всякакви послания, "стига да отбележи червена точка пред електората". 

Предполага се, че с принадлежността си към крайнодясното националистическо 

европейско семейство партия "Воля" ще започне да придобива повече или по-малко ясна 

политическа идентичност - очевидно националистическа, макар че Марешки предпочита 

да я нарича патриотична. Това, разбира се, няма да промени популисткия характер на 

формацията. 

Марешки вече влезе в новата си роля и затова вижда в лицето на "Обединени патриоти" 

своя основен конкурент. Нещо повече -той претендира, че партията му е "носител на 

истинските патриотични идеи" в България. "В днешното време на тотална глобализация 

някои ни внушават, че патриотизмът е остаряла идеология. Ние смятаме точно обратното 

- че това е бъдещето. Европа ще бъде много по-силна и успешна, ако всяка нация запази 

идентичността си. Няма как да направим силна Европа от множество обезличени нации", 

заяви Марешки след приемането на формацията му паневропейското движение. 

Разразилият се през март скандал между лидерите на две от трите партии в 

патриотичната коалиция - Валери Симеонов (НФСБ) и Волен Сидеров ("Атака"), заради 

изказването на руския патриарх Кирил даде възможност на Марешки да се изяви в 

новото си амплоа и да помечтае отново, че може да стане част от управлението, 

замествайки един от по-малките партньори. Той не само се намеси в конфликта между 

Патриотите, като определи изказванията на Симеонов и Сидеров като "нелепи" и 

"налудничави", но дори поиска "парламентът да се разграничи от публичните изяви на 

Волен Сидеров". Тогава лидерът на "Атака" не му остана длъжен и саркастично го 
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попита дали заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов не му е написал 

изявлението. 

Надежда на Марешки даде последвалото изказване на Делян Добрев, че ако депутатите 

на "Атака" напуснат голямата коалиция, те могат да бъдат заменени от тези на "Воля", 

тъй като числеността им е почти еднаква. В коалицията "Обединени патриоти" ВМРО 

има най-много депутати - 11, а НФСБ и "Атака" - по осем. Това означава, че дванадесетте 

народни представители на "Воля" могат да компенсират депутатите на всяка една от 

националистическите формации, ако някоя от тях реши да напусне управлението или пък 

да бойкотира решение, на което ГЕРБ държи. 

Не са безпочвени подозренията, че зад тази идея стои председателят на парламентарната 

група на ГЕРБ Цветан Цветанов, а целта е била Патриотите, и поточно Волен Сидеров, 

да бъдат сплашени и да се укротят. Заплахата към Сидеров дойде, след като лидерът на 

"Атака" директно нападна Цветанов, че се опитва да разцепи Патриотите чрез 

задкулисни договорки с Валери Симеонов депутатите от НФСБ да подкрепят 

Истанбулската конвенция. "Ако някой събори правителството, това ще бъде Цветанов. 

Той влияе на нашите коалиционни партньори, защото знам, че той много добре се 

разбира с Валери Симеонов, чуват се по няколко пъти по телефона на ден. Знам, че той 

се опитва да влияе, да разцепва и да прокарва тези неща, които не са приемливи за 

българското общество", заяви тогава Сидеров пред партийната си телевизия "Алфа". 

Заради тези обвинения ГЕРБ заплаши Сидеров, че може да бъде заменен с Марешки. И 

целта беше постигната - Сидеров се укроти и омекна. Но Марешки не остана доволен от 

така развилата се ситуация. Той обяви, че Патриотите само вдигат шум около себе си, но 

никога няма да излязат от управлението. "Не знам колко са буйстващи, колко са патриоти 

и колко са смели, щом едно изказване не от Бойко Борисов, а от депутата Делян Добрев 

може да ги накара да напълнят гащите", коментира той. И уточни: "Тях нищо друго не 

ги свързва освен влизането във властта. Вижте реакцията на Волен Сидеров - само и само 

да съм във властта, готов съм да преглътна изказванията и на Валери Симонов, и на 

Делян Добрев. Само вдигат шум, за да си вдигат рейтинга. Против са изказванията на 

другите, но пък декларират, че групата няма да се разпадне и ще си останат във властта." 

Така Марешки изля яда си заради излъганите си надежди. 

Аптечният бос отдавна е хвърлил око на Патриотите и не пропуска възможност да ги 

нападне. Така например още в началото на годината обяви, че ВМРО и 'Атака" са "под 

прякото подчинение на ДПС". Това му поведение навява съмнения, че шефът на 

парламентарната група на ГЕРБ Цветанов е успял да се сближи с него така, както го 

направи с Валери Симеонов в предишния парламент, за да компенсира с патриотични 

гласове непослушните Реформатори, които отсъстваха нарочно от пленарната зала или 

гласуваха "против". Сега явно Цветанов е намерил в лицето на Марешки и групата му 

плашило за Патриотите. Което пък поставя въпроса дали при определени обстоятелства 

не е възможно "Воля" официално да смени или допълни Патриотите като политически 

съюзник на ГЕРБ. Това означава, че надеждата на Марешки един ден да се озове във 

властта като коалиционен партньор на Бойко Борисов не е съвсем загубена.  

Елизабет Дафинова 

 


