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ПРЕСКЛИПИНГ 

30 ноември 2021 г., вторник 

www.btv.bg, 29.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/prof-iva-hristova-njama-danni-che-omikron-se-

prekarva-po-tezhko.html 

 

Проф. Ива Христова: Няма данни, че „Омикрон“ се прекарва по-тежко 

 

Тя допълни, че новият COVID вариант се разпространява поне два пъти по бързо 

от &quot;Делта&quot; варианта 

 

 „Омикрон“ се разпространява поне два пъти по-лесно от „Делта“ варианта и в 

областите в ЮАР, в които е засечен, вече измества „Делта“ варианта, който преди това 

беше хегемон. 

Това заяви директорът на Центъра по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. 

 „Няма никакви данни, които да говорят за по-тежко прекарване на този вариант. 

Данните от Европа са за по-леко прекарване“, добави тя. 

Проф. Христова обясни, че мутациите в този вариант са над 50, от които над 30 са в S-

протеина, а 15 от тях са в този участък, в който вирусът се свързва с нашите рецептори. 

 „Част от тези мутации са известни и е ясно, че довеждат до по-лесно предаване и до 

т.нар. „имунно бягство“ – именно недостатъчно свързване с наличните антитела. До 2-3 

седмици се очакват данни как вече съществуващите COVID ваксини влияят на новия 

вариант“, допълни тя. 

Проф. Христова обясни още, че „Омикрон“ не може да се засече с антигенен тест. 

 „Може да има съмнения при PCR тестовете, при такива препоръчваме да се изпращат 

за секвениране в Центъра по заразни и паразитни болести“, каза тя. 

 

www.bnr.bg, 29.11.2021 г. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101564829/tt 

 

Омикрон или Делта, лечението трябва да е правилно 

 

"Дали ще бъде Омикрон, дали ще бъде Делта или друг вариант, не се ли проведе 

правилно амбулаторно лечение, нещата могат да станат много сложни." Това каза в 

предаването „Ден след ден“ на Радио Пловдив за новия вариант на COVID-19 академик 

проф. д-р Ваньо Митев, бивш ректор на Медицинския университет в София, сега - 

преподавател в Катедра "Медицинска химия и биохимия". 

Той оцени санитарните мерки за носене на маски, дистанция и хигиена за правилни, но 

се обяви против начина, по който се подхожда с превенцията и се лекува амбулаторно 

коронавирусът. 

 „Според мен, трябва да се излезе и съвсем ясно да се каже какво трябва да се взима 

профилактично, как трябва да се лекува амбулаторно" - посочи проф. д-р Митев като 

мярка за намаляване притока на тежките случаи към болниците. 

Той сподели опита си в профилактиката на COVID-19 с бромхиксин или амброксол, 

които, по думите му, действат блокиращо на вируса. „Тези, които са го взимали, или 

имат висок титър на антитела и не са карали вируса, или ако са карали ковид 19, той е 

протичал много леко“ – подчерта за бромхиксин професорът. 
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По думите му, каквато и да е мутацията, вирусът влиза по един и същи път и, според 

него, най-добрата реакция е да се блокра влизането му вътре в клетката, да се реагира 

още на това ниво. 

Проф. Митев е категоричен още, че хората не трябва да изпадат в паника. Че за тези 

над 65 години е логична препоръката за ваксиниране с трета доза. И че в никакъв 

случай не трябва да има притеснение от имунизирането. „ Едно е сигурно за ваксините 

– че с много пъти намаляват смъртността, това малко ли е?“ – попита той и посочи, че и 

при новия вариант – Омикрон – първи трябва да реагират производителите на ваксини. 

 

www.nova.bg, 29.11.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/29/348271/ 

 

Д-р Симидчиев: Ще търсим откъде изтичат най-много пари за здраве (ВИДЕО) 

 

Властта започва проверка на болниците, които харчат най-много пари от касата 

 

"Където има най-голяма възможност за течове, там трябва да се правят проверки. Това 

не са повсеместни проверки", това каза в "Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA 

NEWS д-р Александър Симидчиев, "Демократична България". 

Според него в здравеопазването трябва да се направи аранжиране на рисковете и 

където има най-големи възможности за отклонения на средства, да се правят проверки.  

"Не бих се съгласил да бъда министър на здравеопазването, смятам, че ще бъда много 

по-полезен в парламента, където се структурират нещата",  

За преговорите за съставяне на правителство д-р Симидчиев заяви, че са били основно 

за стиковане на отделните позиции. 

Преговарящите партии са се съгласили, че болниците не трябва да бъдат търговски 

дружества, но още не знаят как да се случи това, стана ясно от думите на д-р 

Симидчиев. 

"Търговското дружество се прекратява, но когато има дългове, трябва да се фалира. Не 

е добре да фалират болници в тази пандемия", добави той.  

"Трябва да имаме системен дизайн на здравната система, всеки в нея трябва да се 

стреми към максимално качество, минимални грешки и удовлетворени пациенти", 

категоричен е медикът. 

Според него коалиционно споразумение ще има, но има още въпроси за доизчистване. 

Като един от проблемите, по който трябва да се работи, д-р Симидчиев посочи, че 

количеството доплащане в момента е много голямо, почти 50%, то трябва да бъде 

минимализирано, а за спешни състояния няма как да има доплащане. 

"Нужно е да се премине на по-добро ниво на профилактика и превенция", убеден е той. 

Ваксинацията няма да е задължителна, не ни е нужен генерал за комисар по 

пандемията, както в Италия, но е нужен лидер, каза още д-р Симидчиев. 

 

www.nova.bg, 29.11.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/29/348309/ 

 

Разбиха схема за фалшиви COVID сертификати 

 

Има задържани 
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Петима арестувани при акция за фалшиви COVID сертификати. "Икономическа 

полиция" в Пловдив разкри два медицински центъра, които издавали неверните 

документи. Това съобщиха източници на NOVA от разследването. Сертификатите се 

ползвали основно за пътуване в чужбина. По неофициална информация единият случай 

е на център в болницата в Асеновград. Управител бил лекар, избран на изминалите 

избори за депутат, а другият е от частен медицински център в Раковски. Претърсвания 

на различни адреси продължиха до късно тази вечер. 

 

www.bgonair.bg, 29.11.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/247472-rektorat-na-meditsinskiya-universitet-v-

sofiya-ne-premalchavayte-istini-za-kovid-19 

 

Ректорът на Медицинския университет в София: Не премълчавайте истини за 

Ковид-19 

 

Ние създаваме прекрасно подготвени лекари, заяви акад. Лъчезар Трайков 

 

Омикрон е новата заплаха. Как ще продължи битката с новия вариант на коронавируса? 

"Дойде ли нов вариант на Ковид-19, трябва да имаме едно наум. Психологически 

трябва да приемем, че няма да мине изведнъж тази вълна и да се върнем пълноценно 

към стария начин на живот. Основните въпроси, на които трябва да отговорят 

експертите са колко е заразен и ваксините вършат ли работа. Независимо какво ще 

установят лекарите - един апел към всички, които ще продължат да съобщават новини, 

свързани с Ковид-19 - трябва да бъдем изключително честни към хората и да не се 

премълчават истини. Като че ли в тези три-четири вълни се нагледахме на всякакви 

нюанси на истината, което не е добре", коментира ректорът на Медицинския 

университет в София акад. Лъчезар Трайков в "Денят ON AIR".  

Той поясни, че причините за ниската ваксинация са многолики и добави, че една от тях 

е, че дълги години е имало опит да се унищожи авторитета на лекарите.  

"Направи ми впечатление, че по време на преговорите за кабинет всички се обединиха, 

че авторитетът на лекарите трябва да бъде гарантиран. Колегите отчетоха, че системата 

за контрол не функционира много правилно. Правилно е да излезе от Министерството 

на здравеопазването и да стане орган, който действително работи", заяви още акад. 

Трайков пред Bulgaria ON AIR. 

Ректорът на МУ подчерта, че в много от нещата, които са се обсъждали на тези срещи, 

е имало рационално зрънце. Той настоя, че статутът на болниците е свързан с много 

други теми като например заплащането на медицинския труд.  

"В момента в така наречената клинична пътека няма една стотинка труд. Защо 

останахме неми и се съгласихме да гледаме гузно пациентите? Не приемам, че е наша 

вината. Нека един път завинаги да приключим с тази фрустрация", обърна внимание 

акад. Трайков.  

"Нека след като подпишат споразумението, се върнат на някои теми и да разработят 

една стратегия, която повече да не се пипа. Нека остават нещата да се подредят. Нека 

преди да кажем дали да се вдига здравната вноска, първо да се опитаме да използваме 

правилно тези десет милиарда лева. Много вярвам на тези млади хора", каза ректорът 

на МУ.  

"Ако има едно кътче от цялата здравна система, което е продължило да функционира 

добре в последните 25 години, това е обучението на здравните кадри. Те продължават 

http://www.bgonair.bg/
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да са изключително добре подготвени. Ние създаваме прекрасно подготвени лекари", 

изтъкна акад. Трайков. 

 

www.cross.bg, 29.11.2021 г. 

https://www.cross.bg/klas-ychenitzi-prisustveno-1678163.html#.YaUYXNBBzcs 

 

Над 3200 ученици от 5 до 12 клас се върнаха в клас в София 

 

/КРОСС/ Повече от 3200 ученици от V до XII клас днес се върнаха в клас в София. 

Повечето от тях са в частни училища. Единствена от общинските училища в столицата 

164-та гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" успя да събере 

176 ученика със зелен сертификат в VIII, IX и X клас. Десет от общо 28-те паралелки 

там вече провеждат присъствено обучение. Осигурено е онлайн обучение за останалите 

ученици, които остават вкъщи. 

От 1 декември т.г. се връщат големите ученици в още четири частни училища, от 2 

декември т.г. към тях ще се присъедини още едно. 

Всичко това стана възможно след заповедта на министрите на здравеопазването и на 

образованието и науката от миналата седмица, която разреши да учат присъствено 

паралелките, ако поне половината от децата в тях са със зелен сертификат, както и 

частните училища да си осигурят сами тестове за ученици, докато чакат безплатните 

доставки от държавата. 

Междувременно половината от учениците от V до XII клас учат присъствено без 

тестване и сертификати в 130 общини в страната, където заболяемостта е между 250 и 

500 на 100 000 души. Всички ученици са в клас без условия в цялата област Кърджали 

и в отделни общини от други области, в които заболяемостта е под 250 на 100 000. 

Делът на децата от I до IV клас, които учат присъствено след тестване за COVID-19 два 

пъти в седмицата, продължава да се увеличава. Почти 73 на сто от тях вече са в 

училище. За миналата седмица 169 260 ученици в общо 10 486 паралелки се върнаха в 

клас след съгласие на родителите им да бъдат изследвани с щадящи тестове като 

условие за безопасно присъствено обучение. За сравнение за предходната седмица 

присъствено се обучаваха малко над 62% от учениците в начален етап. 

Това показват обобщените данни на регионалните управления на образованието (РУО) 

за присъственото обучение на малките ученици за седмицата от 22 до 26 ноември т.г. 

включително. 

През миналата седмица в клас без тестване са се върнали и 5274 деца до IV клас, 

защото имат документ за преболедуване или наличие на антитела, каквито са 

изискванията на здравните власти. 

От 10 ноември т.г. досега са установени 116 ученици с положителен резултат за 

COVID-19. Позитивните учители са 65, а непедагогическите специалисти - 63. 

Към момента в склада на БЧК в с. Лозен са налични 283 100 теста. С тях ще се осигури 

присъственото обучение на децата от I до IV клас до 10 декември т.г. 

 

www.news.bg, 29.11.2021 г. 

https://news.bg/health/blizo-130-mln-leva-dava-nzok-ot-rezerva-si-za-

zdravnoosiguritelni-plashtaniya.html 

 

Близо 130 млн. лева дава НЗОК от резерва си за здравноосигурителни плащания 
 

129 милиона лева освободи Националната здравноосигурително каса от резерва си, 

съобщават от "24 часа". 

https://www.cross.bg/klas-ychenitzi-prisustveno-1678163.html#.YaUYXNBBzcs
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Средствата ще бъдат предоставени за здравноосигурителни плащания. Това става ясно 

от решенията, взети от Надзорния съвет на НЗОК. 

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 15 млн. лв., за 

специализирана извънболнична помощ - 22 млн. лв., за болнична помощ - 40 млн. лв. За 

медико-диагностично дейност ще бъдат освободени 15 млн. лв., а за лекарствени 

продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 

домашно лечение - 37 млн. лв. 

 

www.dir.bg, 29.11.2021 г. 

https://dnes.dir.bg/na-fokus/koalitsionnite-pregovori-kakvo-obedini-pp-bsp-itn-i-db  

 

Коалиционните преговори: Какво обедини ПП, БСП, ИТН и ДБ 

 

"Имаме обща цел да направим най-добрия отбор от експерти за България", заяви в 

хода на преговорите Кирил Петков 

   

Четири партии, пет дни, 18 публични дискусии, десетки експерти - това най-общо 

описва първия кръг от преговори за съставяне на мнозинство за управление. 

Разговорите за бъдещо управление бяха инициирани от формацията с най-висок 

резултат на парламентарните избори - "Продължаваме Промяната", и включваха още 

три политически сили - "БСП за България", "Има такъв народ" /ИТН/ и "Демократична 

България" /ДБ/. Очаква се четворната коалиция да подпише коалиционно споразумение 

за управление на страната за следващите четири години. Предстоят разговори на 

лидерите на формациите, пише БТА. 

"Продължаваме промяната" си поставиха да задача да се създаде "А" отбора на 

България, който да я направи просперираща. "Имаме обща цел да направим най-добрия 

отбор от експерти за България", заяви в хода на преговорите съпредседателят на 

формацията Кирил Петков. Очакванията му са този екип да състави правителство, да е 

надпартиен и да слага България над всичко.  

Сред приоритетите на коалицията са изкореняването на корупцията и свеждането й до 

нивата в Словения, приемането на Бюджет 2022 в началото на следващата година, 

подобряване авторитета на страната пред международните партньори. Друг приоритет 

е запазване на позицията на България по въпроса за членството на Република Северна 

Македония в ЕС.  

Преговорите за кабинет продължават, но вече не са публични, отбелязва bTV. Днес и 

утре има срещи на ниво експерти в секторите селско стопанство и екология.  

Предстои и лидерска среща между четирите партии, която също няма да бъде 

публична. Единствено Корнелия Нинова от БСП излезе с позиция по хода на 

преговорите.  

"Трябва да има писмено коалиционно споразумение с ясни и конкретни политики. Едва 

след това ще се определи структура и персонален състав на Министерския съвет", заяви 

Корнелия Нинова.  

Трагичният инцидент на АМ "Струма", отнел живота на 45 души, сред които 12 деца, 

беляза началото на преговорния процес на 23 ноември. Разговорите бяха излъчвани 

онлайн във формат на паралелни дискусии, всяка от които модерирана от единия от 

двамата съпредседатели на ПП - Кирил Петков и Асен Василев. След последната среща 

в събота (27 ноември) Кирил Петков отчете, че няма тема, по която да не е постигнато 

съгласие. По думите му не е имало сектор, в който българският интерес да не е 

надделял над политическите пристрастия на всяка една от преговарящите формации. 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/na-fokus/koalitsionnite-pregovori-kakvo-obedini-pp-bsp-itn-i-db
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Пожелавам да изпълним всички точки с реални действия и след четири години 

България няма да изглежда по този начин, каза в заключение Петков. 

Ето кои са основните въпроси, по които беше декларирано съгласие:  

"Енергетика" 

Във фокуса на дискусията бяха високите цени на електроенергията. Съгласие бе 

постигнато по предложените от левицата мерки за разширяване обхвата на енергийните 

помощи от януари 2022 г. За целта социалното министерство следва да изработи 

дефиниция за понятието "енергийна бедност". Друга мярка за битовите потребители, 

която се очаква да залегне в коалиционното споразумение, е въвеждането на 

изравнителна сметка на годишна база за електроенергията и спиране на доставките 

след втора неплатена месечна сметка. Топлоенергията е извън този обхват от мерки.  

В програмата за бизнеса се очаква да бъде въведена схема за подпомагане. По 

предложение на левицата се очаква от централния бюджет да се подпомагат 

държавните и социални учреждения, но само онази част от сметките им за 

електроенергия, за която те сами не могат да платят от собствените си бюджети. 

Участниците решиха да се проучат и възможностите за връщане на бюджетните 

организации на регулирания пазар на електроенергия. 

Консенсус бе постигнат и за одит на държавните енергийни дружества. От ПП настояха 

за отлагане на извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на 

електроенергия. Относно доставките на природен газ страните се споразумяха да бъде 

направен преглед на договорните отношения за покупка на природен газ регулярно на 

експертно ниво. Участниците в преговорния процес се споразумяха и за реформа за 

начина на финансиране на проектите за енергийна ефективност. Относно развитието на 

ядрени мощности бъдещият мандатоносител ПП излезе с категоричната позиция, че 

България трябва да остане ядрена държава. По темата с топлоенергийните централи от 

Маришкия басейн бе постигнато съгласие за тяхното запазване и максималното 

удължаване на живота на енергийните мощности след преговори с ЕС.  

"Икономика" 

Време е да прекъснем политическите инвеститори, заяви Кирил Петков в хода на 

дискусията в сектор "Икономика". Акценти в разговорите бяха мерките за намаляване 

на административната тежест, преодоляването на последствията от кризата заради 

пандемията чрез ускоряване на ваксинацията по демократичен начин, използване на 

потенциала на индустриалните зони с функция на предприятия, които могат да докарат 

добавена стойност, обвързване на науката и бизнеса с ясни стимули за тази цел. Друг 

акцент в разговорите бе предложението на ПП за преобразуването на Министерството 

на икономиката в Министерството на икономиката и иновациите.  

От ДБ предложиха ребрандиране на България като инвестиционна дестинация и 

ускорено подобряване на управлението на държавните предприятия. Сред мерките в 

подкрепа на бизнеса, предложени от ДБ, са поемане на осигуровките от държавата за 

известен период от време за затворени или ограничени бизнеси и за бизнеси, които 

отварят нови работни места, продължаване и подобряване на ефективността на мерките 

"60 на 40" и "80 на 20". "Сто пречки за сто дни" е предложение на формацията за 

преглед и отпадане на най-големите пречки за бизнеса след консултации с деловите 

среди.  

От ИТН поставиха акцент върху разрешаването на проблема с инфлацията и 

приемането на мерки чрез инструментариума на паричната политика. Те предложиха и 

промяна в Търговския закон, с която да се позволи създаването на нов вид дружество, 

даващо по-голяма гъвкавост на стартъпите, данъчни стимули за стартиращите 

предприятия. От ИТН настояха да се осигури възможност за оставане на част от 
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данъците в общините и изграждане на регионална стратегия за хармоничното развитие 

на регионите.  

От БСП настояха за насърчаване на инвестициите, борбата с корупцията, подкрепата за 

малките и средните предприятия, подобряването на бизнес средата, насърчаването на 

износа и иновации и ефективното управление на държавните дружества към 

Министерството на икономиката. Държавата като основен регулатор и собственик на 

активи от ключово значение за националната сигурност на страната - например БДЖ, е 

друго предложение на левицата. Социалистите изразиха категорична позиция срещу 

приватизацията на Българската банка за развитие и срещу концесионирането на 

пътищата.  

"Транспорт" 

Фокус в дискусията бе пътната безопасност. От ДБ настояха за нови стандарти в 

поддръжката на пътната инфраструктура, въвеждането на автоматизирани 

измервателни станции по пътищата, които да контролират тежкотоварния трафик, 

както и електронно връчване и плащане на фишове и актове за нарушенията на пътя. 

От ДБ смятат, че започнатите магистрали трябва да бъдат довършени и транспортните 

коридори свързани. Те поискаха и законови промени, които да прекратят широко 

използвана практика на ин-хаус възлагане при изграждането на инфраструктурни 

обекти.  

Единен контролен орган да се грижи за пътната маркировка поискаха от ИТН. От 

партията настояха за търсене на законодателни промени, които да ускорят 

отчуждаването на имоти, проектирането и строителството на магистрала "Хемус". От 

ИТН се обявиха още за изграждането на тунел "Петрохан", с директна жп връзка София 

- Видин, за тунел под Шипка, както и изграждане на пътната връзка Истанбул - Бургас - 

Варна - Констанца. От партията настояха за проверка на концесионния договор за 

летище София.  

БСП поиска изцяло нов Закон за движение по пътищата. От левицата настояха и за 

одит на съществуващата пътна инфраструктура в страната, както и за прехвърлянето на 

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ в Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията.  

"Правосъдие" 

Оставка на главния прокурор, закриване на специализираните съд и прокуратура и 

реформа на КПКОНПИ обедини преговарящите от ПП, ДБ, ИТН и БСП в сектор 

"Правосъдие". Участниците в срещата се обявиха за реформа на Висшия съдебен съвет 

с конституционна промяна, каква да бъде тя - ще се обсъжда допълнително. Те имат 

съгласие и за промяна на правомощията на главния прокурор. Относно реформата на 

антикорупционната комисия предстоят допълнителни дискусии дали да бъде разделена 

на две комисии, каквото бе предложението на ПП, и дали звеното за противодействие 

на корупцията да се върне в ДАНС. 

Четирите политически сили се разбраха за отчетност в Народното събрание във връзка 

с борбата с корупцията, като допълнително ще се решава дали да има постоянна 

комисия или подкомисия. Политическите сили се обявиха и за отпадане на кариерните 

бонуси на членовете на ВСС, каквото предложение направи ИТН, както и за 

ограничаване на командироването на магистрати, въвеждане на електронно 

правосъдие, намаляване на съдебни такси за гарантиране на достъп до правосъдие, 

промени в Закона за обществените поръчки и създаване на закон за частния фалит. 

Четирите политически формации се разбраха да започнат процедурна подготовка за 

избор на членове на Инспектората на ВСС, като сложиха 2-месечен срок за представяне 

на кандидатури.  
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"Бих се радвал главният прокурор, като направим сега коалиционно мнозинство, да си 

даде сам оставката, за да не се занимаваме с него", каза в хода на дискусията Кирил 

Петков.  

"Здравеопазване" 

Преговарящите партии се обединиха около поетапно въвеждане на диагностично-

свързаните групи, е-досие, смяна на статута на болниците. Диагностично-свързаните 

групи ще бъдат въведени пилотно, като нов финансиращ механизъм, на който след 

определен срок ще бъде направен анализ. Друга мярка в програмата за здравеопазване е 

провеждането на мащабна информационна кампания за ваксиниране. Участниците 

възприеха тезата, че ваксинирането срещу COVID-19 следва да остане доброволен акт. 

Според преговарящите е необходим анализ с цел смяна на модела на финансиране на 

педиатричните, инфекциозните структури и тези в труднодостъпните райони.  

Друг акцент в политиките за сектора е ефективното преобразуване на агенцията за 

медицински надзор; лекарствата за деца до 14-годишна възраст за остри заболявания да 

се плащат на 95 процента от НЗОК, но да има ясни контролни механизми и се 

предвижда това да бъде факт след въвеждането на електронното досие; изграждане на 

национална детска болница след извършване на анализ; оптимизиране на броя на 

леглата и кадрите в лечебните заведения след законови промени. 

Преговарящите постигнаха съгласие и да се облекчи достъпът до лекарства, до 

медицински изделия, до консумативи и лечебни храни за хората, страдащи от 

социалнозначими или редки болести.  

Представителите на преговарящите партии постигнаха съгласие да започне и 

подготовка за смяна на статута на държавните и общинските лечебните заведения, след 

като се направи анализ, като целта е те да не бъдат търговски дружества. Парите 

изтичат не само, защото болниците са търговски дружества, а защото няма контрол, 

каза Асен Василев от "Продължаваме Промяната". 

Оптимизиране на националната система за спешна помощ и анализи на модела на 

финансово осигуряване и на доплащанията от страна на пациентите са част от 

набелязаните мерки. 

"Образование" 

Връщане на децата в училище, безплатни учебници до 12-ти клас и намаляване на 

техния брой бяха сред акцентите в мерките, предлагани от участниците в преговорния 

процес. Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков също 

участва в дебата по покана на ПП. Той настоя към средната учителска заплата да се 

добави и оценка на добавената стойност в конкретното училище. По думите му за 

въвеждането й е необходимо да има система за стандартизирана оценка - преди първи 

клас, четвърти клас, седми клас и т.н. Денков обясни, че предимството на тази система 

е, че тя премахва термина "елитно училище". Подкрепяме учителската професия да 

стане регулирана професия и да се намали административната тежест за педагозите, 

каза той и уточни, че от ПП са съгласни, че трябва да има мандатност на директорите, 

но ако директорът се справя добре, няма причина да бъде сменен.  

Приоритет е включването на българските университети в европейските университетски 

мрежи. Предстои създаването на нов Закон за насърчаването на научните изследвания и 

иновациите, съобщи Денков.  

Предложението за безплатни учебници до 12-и клас дойде от левицата. БСП настояха 

да има по един учебник по предмет. От ИТН поискаха да се намали броят на 

учебниците и да има по два учебника по предмет за даден клас. От ДБ поискаха в 

спешен порядък мерки за връщането на учениците в клас. Те настояха да има 

индивидуална програма за всеки ученик, свързана с това как да се преодолеят 

дефицитите, натрупани през годините на пандемията.  
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"Земеделие" 

Облекчаване на административното бреме, изкореняване на корупцията и изграждане 

на прозрачност в структурите са основни мерки за решаване на проблемите в 

земеделието, смятат от ПП. Да създадем кооперативи, които на базата на публично-

частното партньорство да дадат достъп до пазар и на малките производители. 

Поземлените отношения трябва да се преразгледат, смятат от ПП. За управление на 

водните ресурси чрез изграждане на магистрални тръбопроводи за поливните системи, 

които преди години са били извадени от земята, настояват от партията. Твърде дългите 

административни процедури за достигане до водоползване е друг голям проблем. 

Мярка с незабавен приоритет в тази връзка е МЗХГ да бъде незабавно оптимизирано, 

смятат от ПП. Управлението на горите е екологична кауза на цялото общество, посочи 

Александър Дунчев от ПП. От партията предлагат секторът "гори" да излезе от шапката 

на земеделското министерство като специална и отделна структура.  

Основна цел в политиката за земеделие на ИТН ще бъде създаване на средна класа 

земеделски производители, бе изтъкнато при коалиционните преговори в сектора. 

Първата мярка за постигане на тези цели е повишаване на конкурентноспособността на 

земеделските производители, на пазарната им ориентация. От ИТН смятат още, че в 

Националния план за възстановяване и устойчивост е необходимо да се обсъди 

възможността за рехабилитация на напоителните системи, поне в частта, където се 

отглеждат плодове и зеленчуци. Основна задача на БСП е да смени модела на 

управлението в земеделието. За ДБ производството на плодове и зеленчуци, 

оранжерийното производство, животновъдството са сектори, които са ощетени, поради 

липса на достатъчни и адекватни пазари заради в пъти по-сериозните плащания и 

експортна субсидия в останалите европейски държави. Това прави българските 

продукти непредставени на местните пазари и неиздържащи на конкуренцията на 

много по-евтините, внос от другите държави, смята Албена Симеонова от ДБ.  

"Електронно правителство" 

Националната система за електронна идентификация е ключова стъпка, върху която 

стъпва цялото електронно управление, смятат от ПП. От администрацията се иска 

удобство, бързина, ефективност, прозрачност и проследимост, както и по-умно 

управление, настояха от формацията. Министерство на дигитализацията предложиха от 

ИТН. Според експертите на партията то би могло да включва ДАЕУ и части от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ДБ 

предложи въвеждане на електронната идентичност през личните карти и дори през 

мобилните телефони, както и създаване на ключови електронни регистри за намаляване 

на административната тежест и бърза връзка между администрациите. Сред 

обсъжданите мерки е и пилотно въвеждане на дистанционното електронно гласуване с 

всичките уроци от други държави. 

"Вътрешна сигурност" 

Функционален анализ на МВР, с участието на политическото и професионално 

ръководство на ведомството, синдикатите, представители на Министерството на 

финансите и по един представител от парламентарните групи на четирите партии. На 

база този анализ бъдещите партньори ще обсъдят изграждането на нова правна рамка за 

структурата и функциите на МВР. Ще се прегледа и законодателството, свързано със 

сектор "Сигурност". В документа, който ще се изготви на база на преговорите, ще 

залегне темата за разширяване на периметъра на действие и търсене на максимално 

експертно и финансово осигуряване за работа по програми с жертвите и извършителите 

на престъпления, домашното насилие, наркоманиите, при взаимодействие със 

социалното министерство и местната власт.  
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Участниците в дискусията се обединиха и за създаване на нова полицейска карта с 

фокус към малките населени места, където да има постоянно полицейско присъствие и 

видеонаблюдение.  

Също така се предвижда създаване на общ институт по криминалистика и 

криминология, който да повиши капацитета на кадрите и да обучава нови. Предвиждат 

се и целенасочени усилия към обучение на състава на МВР за противодействие на 

домашното насилие. Прие се още, че има нужда от подобряване на физическата, 

езиковата и юридическата подготовка на полицаите. Освен това се постигна съгласие и 

за създаване на система за професионално обучение и образование на служителите в 

МВР. 

В пътната карта залегна още подобряване взаимодействието на МВР с международните 

партньори с фокус върху мигрантската криза и продължаване усилването на контрола 

върху държавните граници.  

"Финанси" 

Договарящите се страни постигнаха консенсус бюджетът за 2022 г. да се изготви до 

края на януари следващата година. Предвижда се в пътната карта да залегне и неговата 

актуализация през юли, ако се налага, предвид резултатите от анализите на другите 

преговорни групи и на базата на шестмесечното изпълнение на бюджета. Формациите 

се съгласиха да има парламентарен контрол върху изразходването на средства, 

формирани на базата на излишък или по-висока събираемост; и разглеждане на ролята 

на централния бюджет. Идеята е и да се премахне практиката с постановления на 

Министерския съвет да се раздават средства. Постигнато бе съгласие бюджетният 

дефицит за 2022 г. да бъде между 3,5 и 4,5 процента. Прието бе ДДС догодина да 

остане същият, но да се направи пълен анализ до септември. Друг пункт, по който 

имаше консенсус, е да се изготви план за капиталова подкрепа на българския бизнес, 

който да се изработи до юни.  

Партньорите отбелязаха още, че трябва да се започне активна работа с общините по 

създаване на модел за механизъм за финансова децентрализация, който да бъде готов за 

въвеждане с Бюджет-2023 г. Също така се съгласиха да се запазят досегашните мерки в 

подкрепа на бизнеса, заради последствията от пандемията, до края на 2022 г. 

Преговарящите решиха да се направи анализ за оптимизация на щатната численост на 

първостепенните разпоредители с бюджетни средства с цел намаляването й до 15 на 

сто. Приеха и необходимостта от външен одит на несъстоятелността на КТБ до 

декември 2022 г.  

"Труд и социални грижи" 

Преговарящите се обединиха около нуждата от разяснителна кампания срещу сивата 

икономика, НАП и Главна инспекция по труда да глобява не само всеки работодател, 

който не плаща данъците и осигуровките на пълната работна заплата на служителите си 

и им дава част от нея в пликче, но и самия работник, както и счетоводителя на 

компанията, е една от мерките.  

Отделно от това беше решено да продължат мерките 60/40 и другите форми за 

подпомагане на бизнеса заради пандемията до март. Ще бъде подсигурено финансово в 

бюджет 2022 пенсионерите да не получават по-малко от 1 януари, когато ще отпадне 

надбавката от 120 лв., а всички пенсии да следват индексацията по швейцарското 

правило.  

Предвижда се да бъде създаден и регистър на педофилите и насилниците, като първите 

няма да имат право да осиновяват деца или да бъдат приемни семейства, а и на двете 

групи ще бъде забранено да носят оръжие. Дали са такива ще се доказва с влязла в сила 

присъда.  

"Туризъм" 
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Съгласие бе постигнато за отпускането на енергийни помощи за туристическия бранш, 

както и за включването на сектора за частично или цялостно кредитиране за спомагане 

на дейността му с кредитна линия към Българската банка за развитие. Консенсус имаше 

и по създаването на гаранционен фонд за туроператори и турагенти, който да ги 

защитава по време криза. Обединиха се и около това да се предвиди помощ за 

засегнатите самоосигуряващите се в туризма, както и да има национален 

координационен център за следене качеството на туристическата услуга, който е 

достъпен за потребителите да подават сигнали.  

"Регионално развитие" 

Предвижда се язовирите да се разделят между различните ведомства на база на това за 

какво се използват. ДНСК трябва да направи преглед на всички обекти, които 

потенциално попадат в обхвата на защитените територии или в обхвата на 

Черноморската територия, и да установи дали има нарушения при строителните книжа. 

Ако има такива, ДНСК трябва да предприеме съдебни действия, обсъдиха 

преговарящите. От разговорите стана ясно, че се работи активно по създаването на 

Кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, 

свързани със строителния процес.  

За ВиК сектора се планира да има одит на ВиК холдинга и изграждане на система за 

онлайн мониторинг, която да осигурява възможност за превенция и ранно 

предупреждение при пожари, наводнения и свлачища. Консенсус бе постигнат по това 

капиталовите разходите на общините извън нормалното капиталово планиране да бъдат 

одобрявани на проектен принцип заедно с държавния бюджет от Народното събрание, а 

МРРБ трябва да дава методическа помощ за изготвяне на проектната документация. 

Съгласие бе постигнато да се направят функционални анализи на АПИ. В Закона за 

обществените поръчки да се регламентират инхаус поръчките при изключителни 

случаи и да се търси механизъм за регламентирането на публично-частното 

партньорство.  

"Екология" 

Всички формации бяха единодушни, че трябва да се приложи спешен план по 

отношение на наказателните процедури срещу България в тази сфера. Вицепремиер за 

климатичните промени е идеята, около която се обединиха. Сред приоритетите на 

бъдещата управленска коалиция е разширяване на националната система за мониторинг 

на измерването на чистотата на въздуха и създаване на възможност за достъп до 

данните от нея в реално време. Всички формации приеха нуждата от реформа в сферата 

на водните ресурси, подчертана беше нуждата от паспортизиране и спешен преглед на 

състоянието на язовирите до края на годината.  

"Култура" 

Увеличение на бюджета за култура с водещ принцип парите да следват качеството бе 

консенсусна точка. Запазването на културното ни наследство и това да е приоритет в 

културната, в туристическа, в образователната стратегия, също обедини участниците в 

преговорите. Приоритет в сектора е приемането на Националната стратегия за култура. 

Виждането е, че при сценичните изкуства трябва да има гарантиран фонд "Работна 

заплата". Трябва да се поощрят любителските дейности в читалищата, да има 

актуализиране на учебните програми в училищата по изкуствата. Културните 

институти в чужбина да са с общо брандиране, са част от обсъдените мерки.  

"Спорт" 

Страните се обединиха около нуждата от пълна ревизия на Министерството на 

младежта и спорта /ММС/ и на националната спортна база. Предвижда се и финансова 

проверка на спортните федерации и как са изразходвани средствата на Българския 

спортен тотализатор. Обсъдено беше в сектор "Спорт" да се запише създаване на 
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национален спортен регистър на спортните клубове. Създаване на благоприятни 

данъчни условия за бизнеса, финансиращ спорта, изграждане на мултифункционални 

зали с достъп за всички, на физкултурни салони във всяко едно училище с възможност 

за ползването им от клубовете в след учебно време. Преговарящите формации са на 

мнение, че е нужно драстично повишаване на финансирането на спорта като процент от 

БВП в дългосрочен план. 

"Международни отношения" 

Страните в преговорния процес се разбраха за запазване позицията на България по 

отношение на членството на Република Северна Македония /РСМ/ в ЕС и нейното 

надграждане в конструктивен дух. Потвърдиха евроатлантическата ориентация на 

страната ни като поставиха и акцент върху влизането ни в Еврозоната и Шенген. 

Очертаха като приоритет работата за приобщаване на българските общности зад 

граница. Подчертаха важността от партньорството ни със САЩ и Русия. Сред целите 

на външната ни политика ще е също задълбочаване на отношенията с Република Корея, 

Япония, Канада, Индо-Тихоокеанския регион, с Китай в синхрон с подхода на ЕС. 

Засилване диалога с Близкия Изток и Северна Африка. Запазване на добросъседските 

отношения с Турция, запазващи достойнството на страната ни и при спазване на 

човешките права. 

 

www.zdrave.net, 29.11.2021 г.  

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

%D0%94-%D1%80-

%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--

%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0

%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0

%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188  

 

Д-р Атанасов: Необходими са промени както в регулацията на здравната система, 

така и в модела на финансирането ѝ 

 

Надежда Ненова 

Миналата седмица завършиха преговорите за коалиционно споразумение в областта на 

здравеопазването. Четирите партии – „Продължаваме промяната“, „Има такъв народ“, 

БСП и „Демократична България“ набелязаха редица мерки, които би трябвало да 

започнат да се изпълняват, ако успеят да направят правителство. Как направените 

предложения биха могли да бъдат реализирани и до какво ще доведе това, попитахме 

изпълнителният директор на УМБАЛ „Александровска“ д-р Атанас Атанасов.  

Д-р Атанасов, четирите партии, които водят преговори за съставяне на 

коалиционно правителство, се споразумяха за някои важни промени в здравния 

сектор. Кои от тези промени са реално изпълними до края на 2022 г. и кои са 

напълно неизпълними?  

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2--%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%9D/n20188
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Очевидно е, че българската здравна система се нуждае от сериозни промени, за да 

отговори на реалните потребности на гражданите и на обществените очаквания. Мисля, 

че преди всичко политиците трябва ясно да решат какъв точно модел на здравеопазване 

искаме да имаме и това решение трябва да се основава на анализ на случващото се до 

момента, на подреждане на най-сериозните проблеми по степен на важност и оценка на 

възможностите за тяхното решаване. Преди повече от 20 години решихме, че искаме 

здравно осигурителен модел, базиран на принципите на солидарност при набиране на 

средствата и равнопоставеност при ползването на медицинска помощ, като 

финансирането се осъществява посредством пазарни елементи, чрез заплащане за 

извършена дейност  

Още в самото начало обаче бяха заложени твърде сериозни несъвършенства, свързани 

най-вече с липсата на остойностяване на разходите за здравеопазване, 

псевдодоговаряне между изпълнителите на медицинска помощ и потребителите на 

такава и липсата на механизми за доплащане, което доведе до тежко влошаване на 

финансовото състояние и декапитализация на публичните лечебни заведения. И вместо 

да коригираме грешките, постепенно в годините след 2001-ва започнахме да 

изкривяваме този модел, като освободихме огромна част от пациентите от 

потребителска такса и то за сметка на изпълнителите на медицинска помощ (с което 

ликвидирахме регулиращата функция на тази такса по отношение на потреблението и 

внесохме елемент на несправедливост) и въведохме лимитите, с което на практика 

възстановихме финансирането на структури, а не на дейности. Освен това блокирахме 

всякаква предприемчивост и възможност за реална конкуренция между лечебните 

заведения. В момента ние имаме един модел, който е резултат от смесването на 

несъвместими неща – пазар с бюджет. Лечебните заведения са уж търговски дружества, 

но се финансират основно с лимитиран бюджет. В този смисъл промяната в търговския 

статут на държавните и общинските болници трябва добре да се осмисли и преди да се 

извърши каквато и да е промяна, е добре да се реши какъв модел на здравеопазване 

искаме. Освен това трябва добре да осмислим каква точно цел преследваме с 

премахването на търговския статут, какво би се случило с натрупаните просрочени 

задължения в огромен размер при една такава промяна, на какви принципи ще почива 

стопанският оборот на лечебните заведения и ред други въпроси, които е добре да 

получат отговор преди да се пристъпи към такава промяна. Аз лично мисля, че в 

рамките на периода до края на 2022 г. трудно ще се извърши толкова радикална 

промяна.  

Считам за изключително важно намерението на бъдещите управляващи за въвеждане 

на система за детайлна оценка на труда на медицинските специалисти, базирана на 

минимална почасова ставка. Това ще даде възможност за по-обективно определяне на 

възнагражденията, намаляване на дисбалансите в доходите на работещите, създаване 

на мотивация и индивидуална ангажираност и ще е предпоставка за преодоляване на 

задълбочаващия се дефицит на квалифицирани медицински кадри. Такава система би 

могла да се разработи и въведе до края на 2022 г.  

Що се отнася до базовото съотношение между възнагражденията на санитаря и шефа 

на болницата, мисля че е добре да се въведе някакво максимално ограничение, но все 

пак това съотношение зависи от много други фактори, включващи различни механизми 

за оценка на трудовото изпълнение, така че това е един твърде дискутабилен въпрос. 

Необходимо е да се търси максимален баланс между диференциация и уравниловка на 

базата на компетентност, квалификация, интензивност и ангажираност от една страна и 

усещането за справедливост от друга.  

МЗ публикува за обществено обсъждане Наредба за изменение на Наредбата на 

медицинските дейности, според която се въвежда нова класификационна система 
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на медицинските процедури от началото на 2022 г. и на практика с това се отменя 

прилаганата към настоящия момент класификационна система на медицинските 

процедури по МКБ 9 КМ. Според Министерството това е предпоставка за 

въвеждане на ДСГ. Как ще коментирате предложените изменения?  

По отношение въвеждането на новата класификационна система на медицинските 

процедури, която е разработена на базата на Австралийската класификация, следва да 

се има предвид, че целта не е премахването на клиничните пътеки, а прецизиране на 

извършваните в лечебните заведения дейности в зависимост от тяхната тежест и 

сложност, както и възможностите отделните процедури да бъдат извършвани в 

лечебните заведения от различните нива на системата. Новата класификация дава 

възможност за включване на нови дейности, които ще позволят по-качествена и 

навременна диагностика и лечение на пациенти с различни състояния и заболявания. 

Въвеждането в практиката на тази нова класификация дава възможност за осигуряване 

на прозрачност на извършените медицински дейности, което е предпоставка от една 

страна за по-ефективно разходване на обществения ресурс, а от друга – за подобряване 

на контрола върху дейността и качеството на предлаганите медицински услуги. 

Предложените изменения ще доведат ли до облекчаване на работата на толкова 

голяма университетска болница като Александровска или напротив, ще я 

затруднят? 

Да не забравяме, че това са все още само добри намерения. Когато видим цялостна 

управленска програма и стратегия за здравния сектор, ще можем по-точно да изразим 

мнение и становище. Александровска болница е най-старата и една от най-големите 

университетски болници в България и аз съм убеден, че тази болница ще продължи да 

се развива успешно и устойчиво. При всички случаи са необходими промени както в 

регулацията на здравната система, така и в модела на финансирането ѝ. Освен това 

считам за необходимо извършването на промени в нормативната уредба, 

регламентираща качеството на медицинската помощ (медицински стандарти, 

акредитация, медицински одит), промени в начина, по който са структурирани и се 

управляват съсловните организации в здравеопазването, както и промени на 

организацията и провеждането на контрола върху медицинската помощ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


