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ПРЕСКЛИПИНГ 

26 юни 2019, сряда 

www.zdrave.net, 25.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9850 

 

БЛС, БЗС и БАПЗГ се срещнаха с Мая Манолова 

 

Съсловните организации на лекарите, зъболекарите и професионалистите по здравни 

грижи се срещнаха с омбудсмана Мая Манолова. Срещата бе организирана по 

инициатива на Български лекарски съюз, съобщиха от организацията. 

Съсловните организации изложиха пред омбудсмана съществуващите проблеми в 

системата на здравеопазването, които рефлектират върху правата на представляваните 

от тях професии и подробно информираха Манолова за тяхната дейност и предприетите 

действия и инициативи за защита на членовете им. 

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров заяви, че съсловните организации имат своята 

роля в системата на здравеопазването и пазят интересите на техните членове и  на  

пациентите, като им гарантират качество. 

Председателят на БЛС изрази готовност за партньорство и диалог с омбудсмана за 

разрешаване на наболелите въпроси. 

Общественият защитник от своя страна отбеляза необходимостта от цялостна реформа в 

здравния сектор и ролята на Министерството на здравеопазването, което трябва да я 

осъществи, при това не само на думи и обещания. 

 „Аз наблюдавам случващото се в здравния сектор, вече 10 години. Факт е, че 

проблемите съществуват, че се решават на парче, че няма последователност в 

политиките, които се започват. Единственото е, че средствата за здравеопазване се 

увеличават с всяка година, но реформи няма“, изтъкна Манолова и допълни, че не е 

оптимист по отношение политическата воля за радикални действия за промяна на 

системата, което провокира напрежение в сектора. 

Омбудсманът се ангажира да срещне всички заинтересовани страни, преди иницииране 

на нормативни промени. Манолова бе категорична, че не трябва да се настройват 

съсловните организации и техните членове едни срещу други, а да се намери баланс, 

който да  удовлетвори справедливо исканията на страните. 

 

www.bnr.bg, 25.06.2019г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101136743/lekarstvenata-politika-trabva-da-se-promeni 

 

Лекарствената политика трябва да се промени 

 

Секторът на здравеопазването се характеризира с ниски публични разходи, хората в 

България са изправени пред ограничен достъп до здравни услуги, причинен от 

неравномерно разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие от здравно 

осигуряване. Това са част от констатациите на Брюксел за развитието на здравната 

система у нас. 

Според здравния експерт Аркади Шарков от ЕКИП  около 60 - 65 процента от парите, 

които  българинът дава е за доплащане на лекарства, около 15-20 процента са за болнична 

помощ, а за извънболнична - около 30 процента.  Само болните от сърдечно - съдови и 

мозъчни заболявания са около 2 милиона души, които се нуждаят от лекарства, част от 

които заплащат. НЗОК също отчита най- голям дял разход за лекарства. Само за 
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последните години заплатените от Касата медикаменти скачат от 800 милиона лева на 1 

млд лева и стигат до 1,200 милиона лева.  

Шарков обобщи, че причината е недобре провежданата лекарствена политика. 

Той коментира и намеците от шефа на НЗОК и на председателя на БЛС за увеличаване 

на здравната вноска. 

Преди да се вдигне здравната вноска трябва да се припомни, че има 720 хиляди здравно 

неосигурени лица. Освен това държавата плаща само половината от парите на тези, които 

осигурява по закон – деца, пенсионери и др. Едва, когато това се реши трябва да се 

предприеме увеличаване на здравната вноска. Преди това също трябва да се промени 

лекарствената политика. В България данъците не се увеличават, но през осигуровките 

тази тежест расте. 

Като проблем пред здравната реформа Аркади Шарков посочи факта, че в последните 

години Касата не действа като обществен фонд, а като държавен. Според него 

политическият риск  да се правят реформи е твърде висок и затова никой не ги 

предприема. Темата, по думите му, е  деликатна, особено преди избори. 

 

www.nova.bg, 25.06.2019г. 

https://nova.bg/news/view/2019/06/25/254834/ 

 

Променят заплатите на здравните работници с нова методика 

 

Целта е да се балансират възнагражденията на отделните медицински 

специалисти 

 

След месеци на напрежение и протести заплатите на здравните работници ще бъдат 

коригирани с нова методика. Здравният министър Кирил Ананиев продължава 

обиколката си из областни болници, за да тества на място методиката. 

Министърът ще провери и как лечебните заведения използват допълнителните средства, 

които бяха отпуснати за повишаване възнагражденията на персонала. 

Властите предлагат основните заплати на професионалистите по здравни грижи да са със 

70% по-високи от тези на санитарите, а на лекарите да бъдат с още 50% отгоре. 

Няма да има санкции, ако методиката не се спазва. Целта е да се балансират 

възнагражденията на отделните медицински специалисти, твърдят от здравното 

ведомство. 

 

www.bnr.bg, 25.06.2019г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101136404/zdravniat-ministar-se-sreshta-s-direktorite-na-

lechebni-zavedenia-ot-velikotarnovosko 

 

Здравният министър се среща с директорите на лечебни заведения от 

Великотърновско 

 

Здравният министър Кирил Ананиев ще се срещне днес с директорите на лечебни 

заведения от област Велико Търново. На срещата ще бъде представена методиката за 

формиране на разходите за персонала. Ще се обсъди и как тя ще спомогне за увеличение 

на заплатите на медиците. 

В региона има три общински, една областна болница, една държавна психиатрична 

болница, частна кардиология и пет специализирани лечебни заведения. Общо 684 души 

работят в областната болница „Д-р Стефан Черкезов“. Средната брутна заплата е 1132 

лева. Съотношението между възнагражденията на санитарите, сестрите и лекарите е 
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1:1,5:2,8, което според предложената от здравното министерство методика за заплатите 

показва, че има финансово недооценяване на труда на специалистите по здравни грижи. 

 

www.bnr.bg, 25.06.2019г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101136639/maa-ilieva-ne-znaem-kade-otivat-otpusnatite-50-

mln-lv-za-zaplati-na-medicinskite-sestri 

 

Мая Илиева: Не знаем къде отиват отпуснатите 50 млн. лв. за заплати на 

медицинските сестри 

 

Здравният министър Кирил Ананиев започва обиколка на болниците в страната. Целта е 

да представи новата методика за формиране на разходите за персонал. 

"Ние не знаем къде отиват отпуснатите от правителството 50 милиона лева за заплати на 

медицинските сестри", това каза пред БНР Мая Илиева, една от организаторките на 

медицинските сестри. "Нямам информация, от която и да е от болниците, определеното 

ниво на заплати да е достигнато. Утре в Троян започва ефективна стачка поради тази 

причина", добави тя. 

Илиева коментира в предаването "12+3" по програма "Хоризонт" методиката за 

формиране на заплатите в здравеопазването: 

"Това е измиване на ръце от страна на Министерството на здравеопазването. Методиката 

обхваща само общинските и държавните болници, което не означава, че това са всички 

структури в здравеопазването. Тези, които не получават клинични пътеки и не работят с 

тях, няма да имат увеличение никога". Тя уточни, че има много медицинските сестри, 

които са извън тази сфера. Според нея тази методика е хвърляне на прах в очите.  

Мая Илиева коментира, че протестиращите сестри не са участвали в изработването на 

методиката: "Тя ни беше показана отдалеч на една от срещите в министерството от 

министъра, без да ни даде да я прегледаме. Казаха, че ще бъде тествана и до 10-и май ще 

ни извика на среща. Вече сме 25 юни, а още не ни е извикал на среща". 

По думите ѝ тогава министър Ананиев е разбрал, че под негова юрисдикция са домовете 

за медико-социални грижи: "Той не е наясно с някои структури в здравеопазването". 

Илиева уточни, че методиката е разработена от експерти в МЗ и е съгласуване с 

Българския лекарски съюз, които нямат отношение към медицинските сестри, 

категорична беше тя и заяви: 

"Затова искаме да имаме отделна съсловна организация, която сама да си договаря тези 

условия, а не да разчитаме на БЛС". 

 

www.news.bg , 25.06.2019 г.  

https://news.bg/crime/edin-ot-4-ma-svideteli-se-yavi-po-deloto-za-vaksinite-na-

moskov.html 

 

Един от 4-ма свидетели се яви по делото за ваксините на Москов 

 

Симеон Янев 

С разпит на бившия главен секретар на Министерство на здравеопазването проф. Пламен 

Кенаров продължи делото срещу бившия здравен министър Петър Москов и заместника 

му Адам Персенски. 

Двамата са обвинени във връзка с вноса като дарение на ваксините "Пентаксим", "Еувакс 

Б" и Тетадиф". Подсъдими са и трима от "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД. 

По време на днешното съдебно заседание от четирима призовани свидетели в залата се 

яви само бившият главен секретар на здравното министерство. 
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Припомняме, Москов е обвинен за това, че на 9 юли 2015 г. в качеството си министър на 

здравеопазването не е изпълнил служебните си задължения. Москов е приел дарение от 

Министерство на здравеопазването на Турция под формата на 100 хил. дози ваксина за 

деца "Пентаксим" - 0.5 мл." и 100 хил. дози ваксина за "Хепатит Б" - "Еувакс Б", като 

обаче ваксините не са разрешени за употреба на територията на България. Поради това 

не биха могли да отговорят на нуждите на имунизационния календар в страната. 

Заради действията на Москов здравното ведомство е ощетено с 325 233,87 лв. 

Неимуществените вреди пък са свързани с това, че авторитетът на Министерството на 

здравеопазването се оронва и се създава недоверие у гражданите за дейността по 

ваксиниране на деца. 

Това определя деянието като особено "тежък случай". Законът предвижда наказание 

"лишаване от свобода" от 3 до 10 г. 

Второто обвинение на бившия здравен министър е, че на 27 ноември 2015 г. като помагач 

умишлено е улеснил сключване на неизгодна сделка с "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД за 

дарение на 5 000 000 дози ваксини "БЦЖ". От това са произтекли значителни вреди за 

"Бул Био" ЕООД в размер на 427 788,31 лв. с ДДС, 2097, 96 лв. застраховки и 12 221,22 

лв. транспортни разходи. 

Третото обвинение на Москов е за това, че в периода 20 юни 2016 г. - 1 юли 2016 г., като 

министър на здравеопазването и принципал на "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД, не е упражнил 

нужния контрол върху работа на лица, на които е възложено управлението на 

обществено имущество. Тези действия са довели до щети в размер на 110 003, 46 лв. 

 

www.zdrave.net, 25.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9851 

 

Публичните средства в здравеопазването са ниски, твърди доклад на ЕК 

 

Секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. 

Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от 

неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на 

здравното осигуряване.  Това се казва в Препоръка на Съвета относно националната 

програма за реформи на България за 2019 г. направена на база на анализ на Европейската 

комисия на годишния доклад за България за 2019 г., публикуван през февруари. 

От Европейската комисия са категорични, че преките плащания от страна на пациентите 

са значителни, тъй като те трябва да компенсират ниското равнище на публичните 

разходи. „Ниската степен на наличност на общопрактикуващи лекари ограничава 

предоставянето на първични здравни грижи. Съществува значителен недостиг на 

медицински сестри, като броят им на глава от населението е сред най-ниските в ЕС. По-

бързото и по-ефективно изпълнение на националната здравна стратегия ще спомогне за 

справяне с тези слабости“, пише в препоръката. 

В тази връзка припомняме, че преди дни управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев заяви, че 

трябва да се предприемат такива действия, които да подсигурят увеличаване на 

приходната част на бюджета и то конкретно – приходната част на НЗОК. „Ако ние като 

осигурени лица желаем да получаваме европейско качество медицина, европейски 

достъп до лекарства, на цялата политическа класа трябва да стане ясно, че бюджетът на 

Касата в близките две години трябва да се повиши поне с 50%, т.е. от 4 млрд. да стане 6 

млрд. лева“, каза той. Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров пък каза, че едно съвсем 

малко,  неутежняващо населението, защото България е бедна държава, доплащане би 

повишило отговорността на всеки един от нас като пациенти към своето здраве. 

http://www.zdrave.net/
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В България все още се наблюдава високо равнище на неравенство на доходите и на риск 

от бедност или социално изключване. „Въпреки че намалява, процентът на бедност или 

социално изключване през 2018 г. беше 32,8 %, което все още е значително над средното 

равнище за ЕС. Системата за социална сигурност не обхваща всички заети лица и е 

недостатъчна за справяне със значителните социални проблеми. Това отразява ниското 

равнище на социалните разходи, неравномерната наличност на социални услуги на 

територията на страната и ограничените преразпределителни ефекти на системата за 

данъчно облагане“, пише още в препоръката. 

През 2018 г. доходите на най-богатите 20 % от населението са били 7,7 пъти по-високи 

от тези на най-бедните 20 %, което все още е сред най-високите равнища в ЕС. Въпреки 

някои мерки, адекватността и обхватът на минималните доходи остават ограничени и все 

още липсва обективен механизъм за редовното им актуализиране. 

 „Предоставянето на социални услуги е възпрепятствано от ниското им качество и 

липсата на интегриран подход към активното приобщаване. Все още има разлики в 

достъпа до социални услуги, здравеопазване и дългосрочни грижи. Това подкопава 

способността им да осигурят всеобхватна подкрепа за най-уязвимите групи, като 

например ромите, децата, възрастните хора, хората с увреждания и хората, живеещи в 

селски райони“, допълват от ЕК. 

 

www.zdrave.net, 25.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9855 

 

Вдигат заплатите на спешните медици със задна дата 

 

Допълнителните разходи в размер 15 438 600 лв. по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. за осигуряване изпълнението на заложените цели в 

Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ са обнародвани в 

Държавен вестник. 

С 10 438 600 лв. се увеличават възнагражденията на персонала в Центровете за спешна 

медицинска помощ и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в 

лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по реда на Наредба № 3 за 

медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които 

Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и 

реда за субсидиране на лечебни заведения. Със сумата в размер 5 000 000 лв. се 

увеличават показателите за максималните размери на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети от МЗ през 2019 г. 

Средствата ще бъдат разходвани за дейности, извършени от 1 януари 2019 г., пише в 

постановлението на МС. 

 „В Концепцията за развитие на системата за спешна помощ е заложена като 

стратегическа цел подобряване структурата на системата чрез интеграция на двете 

основни части на системата - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, 

което да позволи непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент и да гарантира 

своевременност и качество на оказваната спешна медицинска помощ. Изграждането на 

интегрирания модел за развитие на спешната медицинска помощ представлява 

структурна промяна, която налага и промяна на разходите за персонал, и е в съответствие 

с изискванията на чл.77, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2019 г.”, съобщиха от правителствената пресслужба при гласуването на постановлението 

от МС. 
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www.dariknews.bg , 25.06.2019 г.  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/uvelichavat-zaplatite-na-raboteshtite-v-oblastnite-

bolnici-ot-1-iuli-2173346 

 

Увеличават заплатите на работещите в областните болници от 1 юли 

 

Здравният министър увери, че повишаването няма да доведе до съкращения 

 

От 1 юли заплатите на персонала в областните болници ще бъдат увеличени. Това 

съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, който е на посещение във 

Варна. По думите му повишенията ще бъдат различни в отделните лечебници, като по 

предварителни данни сумите ще са между 150 и 250 лева. 

Ананиев уточни, че ръководствата и персоналът на болниците ще решават дали 

увеличенията ще бъдат към основните заплати или към допълнителното материално 

стимулиране. Тяхно ще бъде и решението дали всички ще получат еднакво увеличение 

или ще има диференциация. 

Министърът допълни, че повишаването няма да доведе до съкращения. По думите му, 

тъй като областните лечебници са многопрофилни и длъжни да приемат всеки болен, 

трябва да разполагат и с нужните екипи за 24-часов режим на работа. Ананиев допълни, 

че в момента средната брутна работна заплата на персонала в тези лечебници е между 

1200-1400 лева, като за лекарите сумата е доста по-висока. Той каза още, че през 

септември ще бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) и, ако има спестени средства, те ще отидат в 

болничната помощ и увеличение на заплатите. 

Министерството провежда срещи с всички областни болници в страната като основната 

тема е новата методика за формиране на разходите за персонала, припомни Ананиев. По 

думите му един от акцентите на документа е, че разходите за служителите трябва да 

бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получават лечебните заведения. 

Освен това размерът на допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да 

надхвърлят 50% от разходите за персонал с изключение на допълнителното 

разпределение на приходи от клинични изпитания и от ценоразписите, които са си 

публикували болниците за допълнителни медицински услуги, допълни министърът. 

По думите му максималният размер на допълнителното материално стимулиране за 

немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната работна заплата, а за 

медицинския - не повече от три пъти от основната работна заплата. Много важно е и 

посоченото в методика съотношение между парите на санитарите, професионалистите 

по здравни грижи и лекарите, допълни министърът. То трябва да е 1 към 1,7 към 2,2, 

което според Ананиев при равни други условия осигурява постигане на нивата на 

възнагражденията, посочени в Колективния трудов договор на сектора. 

 

  26.06.2019 г., с.4 

 

Ананиев: Каквото можах, направих за медицинските сестри 

 

Дима Максимова 

„Това, което зависеше от мен и от моя екип, аз съм го направил. Оттам нататък всеки 

решава.“ 

Така здравният министър Кирил Ананиев отговори във Велико Търново на въпрос дали 

отпуснатите допълнително пари и методиката за заплащането ще спрат протестите на 

медицинските сестри. 

http://www.dariknews.bg/
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По методиката медсестрата ще взема 1,7 пъти заплатата на санитаря, а лекаря - 2,2 пъти. 

Това важи и за общинските болници, обясни Ананиев. Те имали по-голям ресурс от 

областните. 

„Формулата е много добре, но на основание цената на пътеките не можем да се справим. 

При нас не е спазено 1,7 към 2,2 - нито при лекарите, нито при сестрите. Около 1000 лв. 

бруто получават лекарите и между 850 и 900 лв. - сестрите, с извънреден труд, дежурства, 

нощен труд“, коментира директорката на болницата в Павликени д-р Ренета Кръстева. 

 

www.zdrave.net, 25.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9860  

 

СЛК и "Шалом" подписаха меморандум за сътрудничество 

 

До момента 15 млади лекари вече са се обучавали в европейски болници чрез Фонда 

 

Надежда Ненова 

Столична лекарска колегия на БЛС  и организация на евреите в България „Шалом" 

подписаха днес Меморандум за сътрудничество, който предвижда обучение на наши 

млади медици в Израел, както и продължение на добрите дела. Меморандумът е част от 

инициатива на СЛК за специализации на български млади специалисти в чужбина и беше 

подписан от председателя на колегията д-р Асен Меджидиев и от председателя на 

„Шалом" доц. Александър Оскар.  

По време на церемонията отново беше припомнено, че наши лекари и представители на 

БЛС са участвали в спасяването на евреите в България. Беше показано и писмото, с което 

УС на БЛС настоява пред Народното събрание да не бъдат прилагани ограниченията, 

предвидени в Закона за защита на нацията към евреите. Писмото е с дата 5 ноември 1940 

г.  

„Днес наследниците на спасени и спасители са обединени в общата си мисия да 

предоставят условия за развитие на млади специалисти, които със своите знания и 

умения да повишат качеството на българското здравеопазване; да почитат паметта на 

спасителите и на онези, които намериха гибелта си в нацистките лагери на смъртта; с 

общите си действия да защитават демократичните ценности, върху които е изградено 

българското гражданско общество", казаха организаторите“, каза доц. Оскар.  

„С този меморандум се отваря широко една врата за българските млади лекари да се 

квалифицират в едни от най-модерните болници в Израел. Когато тези хора се върнат в 

България и работят тук, те ще бъдат много по-силни от нас и ще могат да върнат 

авторитета на професията, такъв, какъвто е бил във времето, когато са спасени 

българските евреи от депортиране в нацистките лагери“, каза д-р Меджидиев.  

На церемонията по подписването присъстваха още посланикът на Израел Ирит Лилиан, 

зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков,зам.-министърът на външните 

работи Георги Георгиев, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, зам.-председателят на 

парламентарната комисия по здравеопазване доц. Лъчезар Иванов, председателят на 

комисията по здравеопазване към Столична община д-р Веселин Милев, председателят 

на БЛС д-р Иван Маджаров, директори на болници.  

„Считам, че това е една изключително добра инициатива, която ще бъде продължение на 

всичко, което се е случвало през годините между двата наши братски народа. Дано ние 

бъдем последователи на нашите славни предци, които в Народното събрание са 

гласували запазването на еврейския народ“, каза доц. Лъчезар Иванов.  

Д-р Бойко Пенков заяви, че е изключително важно тези усилия, които полагат СЛК и 

„Шалом“ да бъдат реализирани. „По този начин съсловната организация изпълнява една 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9860


Page | 8 

8 

от основните си функции – гарантиране на качеството на медицинската помощ. Това 

става, когато човек се квалифицира, учи, добива опит, нови знание и умения“, каза той.   

70 хиляди лева са набрани във Фонда за лекарска взаимопомощ на Столичната лекарска 

колегия, който дава възможност за специализации на млади лекари зад граница. До 

момента 15 млади лекари вече са се обучавали в европейски болници чрез Фонда. 


