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ПРЕСКЛИПИНГ 

20 декември 2019 г., петък 

      VINF  11:06:31  19-12-2019 

      IS1103VI.019 

      парламент - Кирил Ананиев - изслушване 

      

      Интензивното отделение в Специализираната детска болница "Проф. Иван 

Митев" ще започне работа от 20 януари 2020 г., каза Кирил Ананиев 

      

      София, 19 декември  /Десислава Антова, БТА/ 

         Интензивното отделение в Специализираната детска болница "Проф. Иван Митев" 

ще започне работа от 20 януари 2020 г. Това увери министърът на здравеопазването 

Кирил Ананиев по време на изслушване в пленарна зала за спирането на спешния прием 

в болницата.     

         Министър Ананиев увери, че през този период децата, нуждаещи се от интензивно 

лечение, ще бъдат насочвани в приемните на "Пирогов", Националната кардиологична 

болница и Александровска болница, за което са сключени договори с лечебните 

заведения. 

         Здравният министър каза, че в момента тече ремонт на интензивното отделение в 

Специализираната детска болница "Проф. Иван Митев". "В момента осъществяваме и 

този ремонт и на 20 януари считаме, че интензивният сектор ще започне да работи в 

капацитета, в който е одобрена неговата дейност", увери Ананиев. 

         Той информира, че се търсят възможности за осигуряване на 24-часово присъствие 

на поне двама анестезиолози за нуждите на отделението за интензивно лечение в 

специализираната болница. 

         В началото на своя отговор Ананиев отчете, че в последните години състоянието 

на педиатричната помощ е незадоволително, както по отношение на извънболничната, 

така и по отношение на болничната помощ. По думите му причините за това са 

многофакторни и комплексни, като най-съществената е  липсата на национална 

многопрофилна университетска детска болница. Като "разкъсана" и "неефективна" 

министърът определи връзката между общопрактикуващите лекари и педиатричните 

клиники и отделения. 

         Министър Ананиев посочи, че след трагичния инцидент с тригодишния Алекс от 

14 ноември 2019 г., освен разпоредената от него проверка е създаден и координационен 

механизъм, който регламентира приема на деца в спешни случаи, както и при 

превеждането на децата от 

          Министър Ананиев посочи, че "Пирогов" е лечебното заведение, което поема 

спешния прием на деца на територията на София. Той посочи, че ще се ползва 

консултативната помощ на педиатри от други лечебни заведения по профила на редица 

тесни педиатрични специалности. "Ще се използва в максимална степен 

административният капацитет на Националната кардиологична болница в областта на 

кардиологията, както и на Александровска болница в областта на пулмологията", уточни 

той. 

          Здравният министър посочи, че на 17 декември 2019 г. е въведена промяна в реда 

на регистрация на потока от пациенти в болницата, като всички се регистрират в 

регистрационен журнал с отбелязване на часа на появяване на територията на лечебното 

заведение и получават поредния номер. По думите му плановите пациенти получават 

номер с бял цвят, а спешният прием - в червен, като им се дава приоритет при повикване 

в кабинет. 



Page | 2 

2 

          "Предстои проучване на техническите и финансовите възможности за въвеждане 

на автоматизирана билетна система", посочи Ананиев. 

           По думите му ще бъдат предприети действия за преобразуване на приемния 

кабинет за планови пациенти на консултативно диагностичния блок на територията на 

дъщерното дружество на болницата, като по този начин министър Ананиев посочи, че 

очаква да се получи разделяне на потока на плановите пациенти от този на спешните. 

Така, намиращия се на територията на болницата приемен кабинет, ще остане само за 

спешни пациенти, каза той. 

          По отношение на финансовия одит на лечебното заведение, Ананиев каза, че към 

30 септември 2019 г. болницата няма просрочени задължения и дружеството може да 

покрие всичките си краткосрочни задължения. По отношение на кадровата политика, 

проверката на лечебното заведение показва, че към 30 януари 2019 г. има 248 заети 

щатни бройки, новоназначените служители са 31, а освободените 35. "Констатирано е, 

че в клиниките и отделенията има 26 незаети бройки, от които един лекар, 24 медицински 

сестри и един технолог", отчете Ананиев и изтъкна, че текат предизвестия за 

прекратяване на трудовите правоотношения с двама лекар - педиатри и двама лекари 

анестезиолози. "Във връзка с констатираните незаети щатни бройки е препоръчано на 

лечебното заведение да предприеме незабавни действия за привличане на специалисти. 

Днес тези разговори се водят с цел възможно най-бързо да се преодолее тази криза", 

увери здравният министър. 

           По думите му към 30 септември 2019 г. средната брутна работна заплата на 

персонала в Детската болница "Проф. Иван Митев" е 1225 лв. при отчетена за 2018 г. 994 

лв., тоест увеличението е с 23,24 на сто. Увеличението при медицинските специалисти е 

7,68 на сто, докато при лекарите със специалност - 26,4 на сто. 

 

      VINF  11:22:01  19-12-2019 

      IS1119VI.021 

      министър Кирил Ананиев - парламентарен контрол 

      

      Все още няма обществен и политически консенсус за избор на нов 

здравноосигурителен модел 

      

      София, 19 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Все още няма обществен и политически консенсус за избор на нов 

здравноосигурителен модел, каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по 

време на парламентарния контрол. Продължавам да предлагам пакет от промени в 

нормативната уредба, които водят до подобряване на настоящия модел, готов съм и за 

дебати, допълни той. Министър Ананиев припомни, че има проекти на два варианта за 

промяна на модела, но и за двата е имало аргументи "за" и "против". Той изрази надежда 

за сближаване на позициите на политическите сили около един модел, който да бъде 

подкрепен от участниците в сектора и от гражданите. 

          Основната цел на евентуална промяна в здравноосигурителния модел е гражданите 

да имат избор кой да управлява вноските им, къде да се лекуват и пълна информираност 

за цените на услугите и лекарствата. Идеята беше демонополизация на НЗОК и 

включване на здравните фондове, припомни министър Ананиев. За цените на 

медицинските дейности в основния пакет в проекта се предвижда те да се договарят 

между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ. Няма проблем в процеса на 

договаряне да участват съсловните организации, допълни той. 
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      VINF  12:25:01  19-12-2019 

      MM1222VI.014 

      парламент - Кирил Ананиев - НРД 

      

      В понеделник ще бъде подписан Националният рамков договор за 2020 г., каза 

министър Ананиев 

      

      София, 19 декември /Теодора Цанева, БТА/ 

         В понеделник ще бъде подписан Националният рамков договор /НРД/ за 2020 г., 

каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред журналисти в парламента. 

         Относно противопоставянето на лекари и медицински сестри, той коментира, че 

тази обстановка, която се създава, не полезна за никого и не работи в полза на 

българските граждани. "Като министър на здравеопазването няма да допусна и най-

малко желая да има напрежение в системата", заяви Ананиев.   

         С представителите на медицинските сестри се виждахме вече няколко пъти, но в 

същото време многократно се виждаме и с представителите на Българския лекарски 

съюз, посочи той. 

    Работим непрекъснато заедно и даже в момента по отношение на НРД, заедно с двете 

страни - и лекари, и медицински сестри, стигаме до уточняване на текстове, които са 

свързани например с образуването и разпределението на разходите за персонал и 

съответно формирането на работните заплати, каза здравният министър.   

         Относно изнесените сигнали от медицинските сестри за нарушения в лечебни 

заведения, Ананиев каза, че там, където засягат неговите правомощия, е изпратил 

проверки, но основните проверки ще бъдат от страна на процесуално-следствените 

органи. 

 

www.bgonair.bg, 19.12.2019 г. TC "www.bgonair.bg " \f C \l "1"   

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182965-med-sestrite-podali-signali-za-zloupotrebi-

v-bolnitsite 
  

Мед. сестрите със сигнали за злоупотреби в болниците и източване на НЗОК 
  

Те остават в протестна готовност 
  

Представителите на протестиращите медицински сестри приключиха срещата си в МВР 

с министър Младен Маринов. Те са подали конкретни сигнали за злоупотреби в 

болниците, сред които фалшиви болнични и клинични пътеки. 

Сестрите не пожелаха да коментират какви точно са тези сигнали, но разкриха, че са 

свързани с източване на Здравната каса, предаде репортер на Bulgaria ON AIR. 

В понеделник протестиращите сестри бяха на среща при министър-председателя Бойко 

Борисов. Здравният министър Ананиев гарантира, че с подписването на Националния 

рамков договор следващата седмица ще бъде гарантиран минимумът от 950 лв. 

възнаграждение за сестрите. 

Към този момент палатковият лагер на сестрите не е там, но те още са в протестна 

готовност. 
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https://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-sestri-s-konkretni-signali-za-narusheniya-km-

vtreshniya-ministr 
  

Медицинските сестри подадоха конкретни сигнали към МВР за нарушения в 

болниците 
  

Протестиращи медицински сестри подадоха на вътрешния министър конкретни сигнали 

за нарушения в някои болници. Младен Маринов се е ангажирал да разследва 

твърденията. 

Сестрите са готови да представят и доказателства. Стана ясно още, че след срещата с 

премиера Бойко Борисов преди дни, някои от сестрите са били обект на заплахи и натиск. 

Срещата с вътрешния министър беше уговорена от премиера, когато той покани на 

разговор сестрите от палатковия лагер пред Министерски съвет. През цялото време на 

протеста, сестрите информираха за различни злоупотреби в болниците. 

Мая Илиева, Синдикат на медицинските специалисти: За източване на Здравната каса, 

това са злоупотребите. 

Димитрия Димитрова, Синдикат на медицинските специалисти: За изписване на пътеки 

и за несъществуващи лекари работещи, водещи се по документи, това което винаги от 

първия ден съм го говорила. Просто трябва да се спре с тези порочни практики, нищо 

повече. Очакваме институциите да си свършат работата, надяваме се и това е. Започнаха 

малките ударчета още от първия ден след срещата с г-н Борисов очакваме и по-големи 

даже и заплахи. Аз даже мога и да кажа, че заплахи още от началото, когато съм 

проговорила, съм имала. 

 

www.bnr.bg, 19.12.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

https://bnr.bg/horizont/post/101206475/d-r-dechev-bls-zasega-ne-e-predlojil-tekst-v-nrd-

za-razpredelenie-na-parite-za-zaplati 
  

Д-р Дечев: В НРД няма текст за разпределение на парите за заплати 
  

Няма законов текст, който да задължи Здравната каса (НЗОК) и Лекарският съюз (БЛС) 

да посочват в Националния рамков договор (НРД) каква част от приходите на болниците 

са за заплати, съобщи пред "Хоризонт" д-р Дечо Дечев, управител на Националната 

здравноосигурителна каса. През годината протестиращи медици настояваха и здравният 

министър обеща изрично в рамковия договор да се запишат суми за заплати. 

Министърът на здравеопазването трябва да изготви такава нормативна промяна, която 

да разрешава текст, свързан с разпределението на средствата на работни заплати в 

предстоящия рамков договор, смята д-р Дечев: 

"За съжаление, въпреки че БЛС публично тиражира, че те са обсъждали, в решенията на 

техния събор отпреди няколко дни липсва изобщо коментар на тази тема (за 

разпределение на парите за заплати, залегнало в НРД - бел. ред). Просто напоследък се 

тиражират едни обещания към медицинските сестри, към съсловието, всъщност обаче 

такова не е постъпвало в НЗОК и в официалните документи, които ни бяха предоставени 

от този събор". 

Според стандартите за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра, 

държавните и общински болници са задължени да имат правила за разпределение на 

работните заплати. Това да се впише в рамковия договор, като то важи и за частните 

болници, настояват от Здравната каса: 

https://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-sestri-s-konkretni-signali-za-narusheniya-km-vtreshniya-ministr
https://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-sestri-s-konkretni-signali-za-narusheniya-km-vtreshniya-ministr
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101206475/d-r-dechev-bls-zasega-ne-e-predlojil-tekst-v-nrd-za-razpredelenie-na-parite-za-zaplati
https://bnr.bg/horizont/post/101206475/d-r-dechev-bls-zasega-ne-e-predlojil-tekst-v-nrd-za-razpredelenie-na-parite-za-zaplati
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"Ние ще предложим такива текстове, които да залегнат в НРД, а именно - че тогава, 

когато лечебното заведение кандидатства за договор с НЗОК, то би трябвало да 

предложи именно тези правила за разпределение на работната заплата". 

Бюджетът за болнична помощ за догодина е насочен предимно към повишаване на 

цените на дейностите, по които се работи в общинските болници и в педиатрията. 

Фалшиви клинични пътеки 

"Темата за отчитане на медицинска дейност, която не е извършена, е с един ясен отговор 

- да, има такива. Проблемът е заключен в това, че проверката за тези дейности е 

постфактум, по документи. В течение на времето, тези, които са по-ловки, направиха 

система, при която не е тайна, се ангажират хора, които работят или са работили в 

системата в НЗОК, които знаят в какъв вид да се приведе отчетният документ, така че да 

бъде приет. Тоест, по документ нещата изглеждат добре", обясни д-р Дечев. 

Според него, за да бъде ефективен контролът, потребителят на услугата трябва да бъде 

включен в този контрол. 

"Затова Касата предприе инициатива за облекчен достъп до информация за заплатени на 

пациента услуги. Това просъществува в кратък период и десетки хиляди хора се 

обърнаха като потребители да проверят. Една немалка част от тях сигнализираха, че на 

тяхно име е отчетена дейност, която не са ползвали". 

Електронното здравеопазване 

„Електронното здравеопазване беше провалено на ниво министерство за поредна година. 

Правят се опити от 2012 година. Там вече контролът може да бъде ефективен… Да не 

говоря за предимствата на такава електронна карта, касаеща изписването на лекарства, в 

това приложение, което Касата предлага, има ниво на достъп, в което потребителят ще 

може да вижда освен дали Касата е платила за даден вид дейност, другото ниво на достъп 

е за какво е клиничната пътека, какви видове лекарства са изписани. Частично това, което 

правим, покрива това, което би правила тази електронна карта“, поясни д-р Дечев. 

 

www.dnevnik.bg, 19.12.2019г. TC "www.dnevnik.bg" \f C \l "1"   

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/12/19/4008115_grajdanski_organizacii_zastanaha_

edni_sreshtu_drugi_za/ 
  

Граждански организации застанаха едни срещу други за строежа на детската 

болница 
 

Диана Пеева 
Плановете за построяване на Национална детска болница върху рушащия се строеж в 

двора на Александровска болница станаха повод различни граждански сдружения да 

застанат едни срещу други, като заявят противоположни позиции. 

Очаква се утре Министерството на здравеопазването да обяви кой ще изпълни 

обществената поръчка за проектирането и строителството на стойност 95.4 млн. лева. 

Оферти в търга подадоха три консорциума - "Детска болница-София", в който влизат 

българската компания "Климатроник" ЕООД, мексиканската "Иновасионес Техникас Ен 

Симентасион" и испанската "Проес Консулторес СА"; "Детско здраве" с участници от 

групата на "Главболгарстрой"; обединение "Здраве за децата на България" с участници 

"Трейс груп холд", "Смарт билд дигитал", "Монолит" АД и "Инжпроект". Предвижда се 

върху недостроеното скеле да се изградят два 12-етажни корпуса на обща площ от 45 

хил. кв.м, така че бъдещата Национална детска болница да обедини детски клиники и 

отделения, сега разпръснати в различни лечебни заведения. Преди три месеца Камарата 

на архитектите в България (КАБ) внесе жалба в съда срещу обществената поръчка, като 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/12/19/4008115_grajdanski_organizacii_zastanaha_edni_sreshtu_drugi_za/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/12/19/4008115_grajdanski_organizacii_zastanaha_edni_sreshtu_drugi_za/
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обяви, че сградата е невъзможна и незаконна в сегашното й състояние и ще бъде опасна. 

През ноември Върховният административен съд отхвърли жалбата. 

Днес над 3 хиляди граждани и организации се обявиха за спиране на обществената 

поръчка с отворено писмо, което е изпратено до президента, министър-председателя, 

омбудсмана и други институции. Сред подкрепилите писмото са гражданската 

инициатива "Подкрепи педиатрията", Камарата на архитектите в България, 

Националната мрежа на децата, Общност "Мостове", фондация "Бикоуз в помощ на 

благотворителността", фондация "Нашите недоносени деца", гражданската инициатива 

"Спаси, дари на", фондация "Спина бифида и хидроцефалия България". Те изтъкват, че 

довършването на рушащия се строеж ще бъде скъпо и няма да се осигури съвременно 

лечебно заведение, което да отговаря на необходимите високи стандарти. 

"Министерството на здравеопазването предлага на обществото ни: 

полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване 

от Столична община през 2011 г.; 

сграда, която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските 

стандарти за строителство; 

минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, 

енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, 

достъпност, оздравителна среда за пациентите; 

обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не 

позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение; 

разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически 

остаряла и негодна още преди да бъде построена. Довършването на стария строеж ще 

погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената 

поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо 

оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за 

пациентите и медиците", се мотивират те. 

"Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти 

на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в 

бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците", се посочва в писмото. 

По-късно днес противоположната позиция заеха от пациентските организации "Заедно с 

теб", в които влизат Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата 

"Усмихни се", Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички" и 

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания. От там заявиха, че се 

противопоставят "на всякакви лобистки интереси, според експерти, опити за 

манипулиране на обществото" и подкрепят идеята скелето в двора на Александровска 

болница да бъде превърнато в Национална детска болница. 

Изтъкват, че строежът е по преработен проект от 1990 г., който покрива изискванията по 

сегашния земетръсен план. Изтъкват, че височината между плочите е 7.20 м и има 

пространства с дължина по 30 метра, което "допълнително дава гъвкавост на решенията". 

Посочват, че според конструктори няма нужда от ремонти, защото конструкцията е 

напълно завършена, а има да се правят само довършителни работи. 

"Предложението за събаряне не е много подходящо за приемане, тъй като ще са нужни 

2-3 години да се изнесат материалите и около 30 милиона лева според експерти. Само 

фундаментната плоча е 1.5 м. Много трудно ще се извади. А и защо да се вади, като вече 

я има", твърдят още пациентските организации. 

 

 

 

 



Page | 7 

7 

www.mediapool.bg, 19.12.2019 г. TC "www.mediapool.bg" \f C \l "1" 

https://www.mediapool.bg/upravitelyat-na-nzok-nyama-tekst-kak-da-se-razpredelyat-

parite-ot-pateki-za-zaplati-na-lekari-i-sestri-news301559.html 
  

Управителят на НЗОК: Няма текст как да се разпределят парите от пътеки за 

заплати на лекари и сестри 
  

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев заяви, 

че до момента няма постъпило предложение към Националния рамков договор (НРД) за 

това как ще се разпределят приходите от клинични пътеки за заплати на лекари и 

медицински сестри. Това беше многократно обещано както от здравния министър, така 

и от Българския лекарски съюз за да се отговори на исканията на протестиращите 

медицински сестри за намаляване на ножицата във възнагражденията. 

"Няма законов текст, който да задължи Здравната каса (НЗОК) и Лекарския съюз (БЛС) 

да посочват в Националния рамков договор (НРД) каква част от приходите на болниците 

са за заплати", съобщи Дечев в четвъртък пред БНР. 

Министърът на здравеопазването трябва да изготви такава нормативна промяна, която 

да разрешава текст, свързан с разпределението на средствата на работни заплати в 

предстоящия рамков договор, смята той. 

"За съжаление, въпреки че БЛС публично тиражира, че те са обсъждали, в решенията на 

техния събор отпреди няколко дни липсва изобщо коментар на тази тема (за 

разпределение на парите за заплати, залегнало в НРД -бел. ред). Просто напоследък се 

тиражират едни обещания към медицинските сестри, към съсловието, всъщност обаче 

такова не е постъпвало в НЗОК и в официалните документи, които ни бяха предоставени 

от този събор", обясни Дечев. 

Според стандартите за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра, 

държавните и общински болници са задължени да имат правила за разпределение на 

работните заплати. Това да се впише в рамковия договор, като то важи и за частните 

болници, настояват от НЗОК. 

"Ние ще предложим такива текстове, които да залегнат в НРД, а именно - че тогава, 

когато лечебното заведение кандидатства за договор с НЗОК, то би трябвало да 

предложи именно тези правила за разпределение на работната заплата". 

Текстовете за разпределението на заплатите все още се прецизират, което беше 

потвърдено по-рано в четвъртък и от здравния министър Кирил Ананиев, който каза, че 

те са в процес на уточняване. 

Миналата седмица БЛС предложи в НРД да се запише, че болниците не могат да плащат 

по-малко от 35% от месечния приход на лечебното заведение от НЗОК за 

възнаграждения на лекари и специалисти по здравни грижи. 

Предложението на БЛС е 22% да са за лекарите и 13% за специалисти по здравни грижи 

- медицински сестри, лаборанти, акушерки и др. 

За сравнение по-рано здравният министър предлагаше 50% от приходите да са за 

заплати. Също така той предлагаше заплатите на санитар, сестра и лекар да са в 

съотношение 1 : 1.7 : 2.2. Какво ще е окончателното разпределение, коего ще залегне в 

НРД, все още не е ясно. 
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20.12.2019 г., с.2 
  

Здравният министър Кирил Ананиев определи състоянието на детската помощ 

като незадоволително 
  

779 деца лекува един педиатър 
  

До 20 януари отваря врати интензивното отделение на болницата “Проф. Иван 

Митев”, правят и спешен кабинет 
  

Преговаря се с двама анестезиолози за Педиатрията 
  

В страната има липса на педиатри – един отговаря за 779 деца. Това стана ясно от думите 

на министъра на здравеопазване Кирил Ананиев по време на изслушване в парламента в 

четвъртък. “В последните години състоянието на педиатричната помощ е 

незадоволително, както по отношение на извънболничната, така и по отношение на 

болничната помощ”, каза още Ананиев. 

По думите му причините за това са многофакторни и комплексни, като най-съществената 

е липсата на национална многопрофилна университетска детска болница. 

Здравният министър обяви, че на 20 януари 2020 година интензивното на детската 

болница “Проф. Иван Митев” ще започне работата си в пълен капацитет. Създадена е 

организация в Специализираната детска болница за преобразуване на приемния кабинет 

в спешен, заяви още той. „На 17 декември 2019 г. е въведена промяна в реда за 

регистрация на потока от пациенти в болницата, като всички се регистрират в 

регистрационен журнал с отбелязване на часа на появяване в лечебното заведение”, 

допълни още министърът. 

По думите му предстои проучване на технически и финансови възможности за 

въвеждане на автоматизирана билетна система. Плановите пациенти получават номер с 

бял цвят, а спешният прием – в червен, като им се дава приоритет при повикване в 

кабинет”, допълни още министър Ананиев. В момента в отделението се извършва планов 

ремонт, който трябва да приключи до обявената от него дата, а паралелно с това се водят 

и преговори с двама анестезиолози, които да се включат в екипа, за да бъде осигурена 

работата на интензивния сектор. 

Приемът в интензивното отделение на болницата бе спрян в края на ноември заради 

липса на анестезиолози. Двама професионалисти напуснаха болницата след трагичния 

случай с починалия 3-годишен Алекс. От тогава децата са насочвани към “Пирогов”, 

Националната кардиологична болница и “Александровска”. 

Здравният министър обясни още, че за детската болница са отпуснати 5,810 млн. лв. Най-

голяма част от парите са отишли за заплати – 2,814 млн. лв. Болницата е започнала 

годината без просрочени задължения. Дадени са 4 млн. за техническа обезпеченост. 292 

щатни бройки са разкрити, от тях 248 са заетите към 1 януари 2019 г. Общо 26 са 

незаетите бройки. В процедура по напускане са 1 лекар, 24 медицински сестри и 1 

технолог. Препоръчано е на ръководството да предприеме незабавни действия за 

привличане на специалисти. Средната заплата в болницата за медицински специалисти 

пък е 1250 лв., обясни Ананиев. 
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Граждани настояват да не се гради върху старото скеле 

Януари стартира строителството на Национална детска болница 
Очаква се до средата на януари да бъде избран изпълнител на обществената поръчка 

за изграждането на Национална многопрофилна детска болница и да. Това заяви в 

четвъртък в парламента министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 

След като Върховният административен съд отхвърли искането на Камарата на 

архитектите, строежът на новата болница да не е на стара конструкция в двора на 

„Александров-ска“ болница, през ноември на публично заседание са били отворени 3 

оферти, които в момента се разглеждат и оценяват от конкурсната комисия. 

Министър Ананиев увери, че преди да бъде стартирана поръчката за избор на 

изпълнител е направено ново конструктивно обследване на съществуващия строеж. 

„Същото установи, че сградата може да бъде довършена след извършване на 

строително-възстановителни дейности. 

Направена бе оценка за сеизмичната осигуреност на строежа и бе установено 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове“, 

каза още Ананиев. Междувременно Камарата на архитектите в България и Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране са сезирали европейските си колеги за 

обществената поръчка за изграждане на Национална детска болница. Двете 

организации са подготвили становища и до премиера Бойко Борисов и президента 

Румен Радев, в които настояват поръчката да бъде прекратена. Освен тях над 3000 

граждани и организации се надигнаха срещу строежа на детската болница. Те 

настояват Министерството на здравеопазването (M3) да спре поръчката, защото тя 

не гарантира строителството на качествена, безопасна и отговаряща на 

съвременните разбирания детска болница. 

 


