
 

Бойко е гневен на лекарите 

 28 март 2016 - 09:42 часа 

 
Малко по-скромно! Има ли подобрения в здравеопазването, че да искат повече 
пари?  

Свикнали са в края на всяка година да им отпускаме по 300-400 милиона. 
Малко по-скромно! Има ли подобрения в здравеопазването, че да искат 
повече пари?  

Така се разгневи на заплашващите с протести лекари премиерът Бойко 
Борисов. 

"Защо обучава държавата 6 години студенти безплатно за болниците? Всички 
данъкоплатци плащаме да ги изучим да станат лекари и без абсолютно никакъв 
ангажимент след това отиват в чужбина. Това правилно ли е?", попита още 
министър-председателят. 

Борисов продължи с въпросите: „Всяка година трябва увеличение ли? Подобрение в 
здравеопазването за тази една година има ли, че да има повече увеличение?". 

„Непрекъснато всеки иска само увеличение да има. Тези пари са на всички 
данъкоплатци. Над 3,5 милиарда лева отиват в здравеопазването. В армията са 
1 милиард. Тези момчета нали и те искат, искат и техника, искат самолети - 
всеки иска", продължи комантарите си за здравеопазването премиерът днес 
след откриването на новата натовска писта за самолети в Безмер. 
 
"Дадохме 20 млн. лв за Спешната помощ онзи ден. Правим спешни отделения, 
видяхте ги", подчерта още Борисов. И отсече: "Държавата прави толкова много за 
здравеопазването, че малко и от тях очакваме".  

 

http://www.dunavmost.bg/Bulgaria/News/45049-boiko-e-gneven-na-lekarite 

 

 



 

Д-р Бойко Пенков: 

Специалисти от извънболничната 
помощ ще покрият нуждите на хората 
по време на протестите  
В момента действа рамковият договор от 2015 г., Надзорният съвет е отразил само 

промените в законодателството, каза зам.-министърът на здравеопазването 

28.03.2016 

Здравната каса вече е предложила 
разумни решения, с които могат да се 
мобилизират допълнително 
специалисти от извънболничната 
помощ, които да покрият нуждите на 
хората по време на протестите на 
общопракиткуващите лекари. Това 
заяви зам.-министърът на 
здравеопазването д-р Бойко Пенков в 
студиото на bTV.  

Според лекарите протестите ще продължат, докато се случи реален диалог с 
Министерството на здравеопазването и НЗОК, а според д-р Пенков разговори вече 
е имало и те са продължили твърде дълго време.  

„Когато имаш разговор, преговори и се приемат някакви параметри, обичайно 
хората се подписват. Ако искате, ще взема следобед от Касата документите, върху 
които са се разписали д-р Киров и другите преговарящи. Първо имаме съгласие по 
параметрите, а после нещо почва да ни пречи“, каза зам.-министърът.  

Според него най-вероятно има някакво неразбиране. „Действа си рамковият 
договор от 2015 г. обаче има едни промени вътре, които се правят с решение на 
Надзорния съвет, по простата причина, че те (лекарите, б.р.) отказаха да 
подпишат рамков договор. Това са новите неща, които са отразени в законите, 
които ги няма в стария договор. Те просто се въвеждат с това решение“, каза д-р 
Пенков.  

Бойко Пенков допълни, че пръстовият идентификатор не засяга 
общопрактикуващите лекари тази година, а влиза само в болниците. 
Документацията също не е увеличена, а за глобите и санкциите е постигнато 
споразумение с БЛС. „И другото е, че вътре има увеличени обеми. Страшно много – 
повече холестерол, повече кръвна захар, повече изследвания за магнитен 
резонанс. 641 000 допълнително прегледи за разлика от миналата година. В 
последните години, когато се правят оценки на удовлетвореност от външни 



институции, България винаги е накрая на списъка. Винаги се казва, че нашата 
система е неефективна, неефикасна. Българите са категорични, че нещо куца. 
Правилата, които се въвеждат в момента, са нови, мисия, отговорности и задачи 
на осигурителната институция. Тя не касае толкова пряката работа на лекарите“, 
категоричен беше д-р Пенков.  

Според него проблемът идва от заплащането. "Имаше едно предложение за 
промяна на стойността на един преглед, но засега няма да потвърдим това. 
Остават същите цени като миналата година, само увеличаваме обемите, за да 
имат хората повече достъп", каза зам.-министърът.  

http://www.zdrave.net/news/novini-210/spetsialisti-izvanbolnichnata-pomosht-shte-

pokriyat-nuzhdite-63719 

 

 

Лекарски протести започват днес, 
първи са общопрактикуващите 
лекари 

28.03.2016 

От днес в цялата страна започват лекарски протести. 
Първи това обявиха миналата седмица от сдружението 
на общопрактикуващите лекари, след това към тях се 
присъединиха три болнични сдружения, а в петък с 
решение в същия смисъл се включи и Националният 
съвет на съсловната организация на всички лекари – БЛС.  
Протестите днес започнаха в Кюстендил, Дупница, 
Разград и Ямбол, а лекари от други области днес решават 

под каква форма да е протестът им по места.  
Междувременно срещу протестите се обявиха спешните медици. Те заявиха, че 
не са съгласни да се иска оставка на здравния министър, макар никой от 
обявилите протест да не е искал подобно нещо. В декларацията си спешните 
медици също така обвиниха колегите си от системата във финансови интереси, 
заявиха, че протестът много ги натоварва и няма да носят отговорност за 
закъсненията в обслужването на спешни пациенти по време на протеста. 
Не разбрал защо протестират лекарите се оказа и премиерът Борисов, който 
обясни, че за една година нищо не се е променило в системата и не вижда защо 
трябва да се дават повече пари.  
Призовалите към протест организации обаче единодушно коментират на първо 
място несъгласието си с нормативни актове в системата, а не пари. 
 
http://www.zdrave.net/news/novini-210/lekarski-protesti-zapochvat-dnes-parvi-

obshtopraktikuvashtite-63720 

http://www.zdrave.net/news/novini-210/obshtopraktikuvashtite-lekari-zapochvat-efektivni-protesti-63689
http://www.zdrave.net/news/novini-210/zapochvame-podgotovka-natsionalni-protestni-deyst-63704
http://www.zdrave.net/news/novini-210/lekarskiyat-sayuz-startira-poetapni-efektivni-protesti-63712
http://www.zdrave.net/news/novini-210/lekarskiyat-sayuz-startira-poetapni-efektivni-protesti-63712
http://www.zdrave.net/news/novini-210/speshnite-meditsi-razgranichiha-protestite-63714
http://www.zdrave.net/news/novini-210/premierat-vizhda-prichina-lekarski-protest-63715


 

 

Д-р Галинка Павлов, зам.-председател на УС на БЛС: 

Уважаеми пациенти и колеги-лекари, 
подкрепете ни!* 
28.03.2016 

zdrave.net 

Уважаеми пациенти, 
От понеделник започват ефективни 
протести на лекарите, членуващи в 
Българския лекарски съюз, срещу 
състоянието, в което се намира здравна 
система. 
Даваме си сметка, че спирането на 
работа ще създаде на много от Вас 
неудобства, ще се гневите, когато няма 
кой да ви прегледа, да ви изпише 
лекарства, да ви издаде болничен лист, 
направление за хоспитализация или 
друга медицинска услуга. Но нима не 

сте гневни и когато вашият общопрактикуващ лекар или специалист, или 
болничен лекар ви откаже консултация, изследване или болнично решение 
поради липса на направления (регулативен стандарт) или липса на болничен 
лимит за прием.  
Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, да 
носим отговорност за изказани неистини от управляващите и да сме съучастници 
във влошаване на здравословното състояние на обществото. 
Уважаеми пациенти, 
Ние, българските лекари, работим в условия на нормативна несигурност, 
необмисленост, понякога дори в незаконосъобразност, наложени ни от НЗОК. Ние, 
българските лекари, предизвикваме Вашето недоволство с безкрайната 
административна работа, която трябва да извършваме за всеки случай. Ние, 
българските лекари, искаме да сте запознати с всички несъстоятелни изисквания, 
които са поставени пред нас, за да бъде спасен Вашият живот.  
Ние, българските лекари, искаме да знаете, че парите от здравната каса, се 
разпределят според това колко здравни вноски са събрани и колко е внесла 
държавата, а не според потребностите Ви за осигуряване конституционното 
право на всеки за гарантирана, достатъчна по обем и с европейско качество 
медицинска услуга.  
Ние искаме да знаете, че за медицинската услуга се плаща колкото пари има и че 
здравният бюджет не е достатъчен за всички. 



Ние, българските лекари, също като Вас сме и пациенти, и сме поставени в същите 
условия като всеки български здравноосигурен пациент. В допълнение - 
отношението към цялото ни съсловие е унизително. Ние, българските лекари, 
отказваме да бъдат поставяни под съмнение моралът и почтеността ни, както и 
да бъдем обобщавани под обидните определения „болнични шашкъни“ и 
„търговци в храма на медицината“, без да са посочени и да е търсена отговорност 
от конкретни колеги, които са злоупотребили с доверието на пациент, приложили 
са некачествено лечение и са проявили непрофесионализъм.  
Ние, българските лекари, ще се постараем всеки един от Вас, нашите пациенти, да 
научи, че незаконосъобразното едностранно въвеждане на „служебен рамков 
договор“ е вреден за Вас, защото ни поставя в невъзможност да Ви лекуваме.  
Искаме да знаете, че изобилието от направления е само обещание. Искаме да Ви 
лекуваме по правилата на изкуството, което сме изучавали и практикуваме. 
Искаме да знаете, че болниците ще продължават да имат лимити за прием и ще се 
наложи да се лекувате само по местоживеене. Искаме да знаете, че предстоят 
съкращения на специалисти в доболничната помощ, лаборатории, а на места и на 
цели отделения и болници и достъпът Ви до лечение ще бъде още по-труден от 
сега.  
Ние, българските лекари, не искаме да чакате за операция и искаме да имате 
право да избирате най-добрите сред нас свободно, а не ограничени от опитите на 
държавата да се събере в недостатъчния си бюджет. 
Ние, българските лекари, смятаме, че Вие – нашите пациенти, не сте престъпници 
и не искаме да Ви събираме пръстови отпечатъци, нито да носим отговорност за 
съхранението им и евентуалната злоупотреба с тях. Ние ще трябва да платим 
хиляди левове допълнителни средства, за да въведем пръстови отпечатъци, с 
които да декларираме, че Вие не крадете здравни услуги и че ние не крадем от 
здравната каса. Предполагаме, че сте толкова обидени от това, колкото и ние. 
Уважаеми пациенти, 
Ние, българските лекари, се опитахме да убедим правителството и здравната каса, 
че административният произвол, който се опитват да наложат в работата ни, е 
вреден за Вас, че руши доверието между лекарите и пациенти, че ще влоши още 
повече качеството на здравните услуги.  
Обръщаме се към всички Вас, уважаеми пациенти, с благодарност за това, че сме 
заедно – чуйте ни и ни подкрепете. Поискайте своите права на здравноосигурени 
от тези, които Ви ги отнемат. 

Обръщаме се към всички колеги-лекари, независимо в кой сектор работите, към 
медицинските сестри, акушерките, лаборантите; към нашите семейства и близки 
- подкрепете правото ни на достоен труд. Голяма част от обществото не приема 
блокирането на площади, може би няма да приеме и затворените лечебни 
заведения, клинични лаборатории и лекарски кабинети. Съжаляваме, че сме 
принудени от системата да предприемем тези действия.  

С уважение,  

д-р Галинка Павлова, зам.-председател на УС на БЛС 

 

http://www.zdrave.net/news/novini-210/uvazhaemi-patsienti-kolegi-lekari-
podkrepete-63717 



 

Джипитата в Кюстендил започнаха ефективни протести 
 

Новините в аудио 28.03.2016 | България | Дарик Кюстендил  

 

Дарик радио, архив 

Ефективни протести започнаха днес общопрактикуващите лекари в Кюстендил 
и Дупница. 

Председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в 
България доц. Любомир Киров дойде в Кюстендил, за да подкрепи колегите си и 
се обърна към премиера Бойко Борисов: 

http://darikradio.bg/dzipitata-v-kustendil-zapochnaha-protestite.html 

 

 

Лекари от Дупница: 
Протестираме, защото няма 
диалог  
Говорихме си много дълго, твърди зам.-министърът на здравеопазването Бойко 
Пенков  
ЕМИСИИ 
28.03.2016 10:27  

http://darikradio.bg/podcast.html#showId=67
http://darikradio.bg/podcast.html#categoryId=39
http://darikradio.bg/podcast.html#radioId=12


 
Снимка: bTV  

Общопрактикуващите лекари от поликлиниката в Дупница днес не отвориха 
кабинетите си. Кюстендил е една от областите, в които днес ще има 
ефективни протести на личните лекари. 

Протестираме, защото са изчерпани всички други начини за комуникация с 
Министерството на здравеопазването и с Националната здравноосигурителна 
каса, обяви д-р Силвия Стефанова. Тя е участвала във всички преговори за 
подписването на Национален рамков договор за 2016 г. като зам.-председател на 
Сдружението на общопрактикуващите лекари за област Кюстендил и като зам.-
председател на регионалната лекарска колегия. Няма комуникация, двете 
институции продължават да налагат силово техните решения, твърди лекарката. 

Тя уточни, че протестът не е за пари, а за ясни правила. Протестът ще продължи, 
докато започне реален диалог, предупреди д-р Стефанова. 

Говорихме си много дълго, контрира д-р Бойко Пенков, зам.-министър на 
здравеопазването. Той обяви, че може да покаже документи, под които са се 
подписали и председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари д-р 
Любомир Киров, и други преговарящи с министерството и касата. 

Той каза още, че не е наложен служебно рамокв договор за тази година, а ще 
действа рамковият договор за 2015 г., но с някои промени, за които решение е 
взел надзорният съвет на НЗОК. По думите му има увеличени обеми на 
изследванията за пациентите. Имало е и идея да се увеличат парите на лекарите 
за преглед. 

Бойко Пенков съобщи още, че новите неща в рамковия договор засягат само 
болниците, а не и общопрактикуващите лекари. 

По-късно от НЗОК съобщиха, че във връзка с опасенията на 
общопрактикуващите лекари, че електронният идентификатор ще затрудни 
тяхната работа и ще удължи времето, необходимо да регистрират пациентите, 
той ще бъде въведен от средата на 2016 г. само в лечебните заведения.  

http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/lekari-ot-dupnica-protestirame-

zashtoto-njama-dialog.html 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/obshtopraktikuvashtite-lekari-izlizat-na-protest-3.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/obshtopraktikuvashtite-lekari-izlizat-na-protest-3.html


 
 

28 / Март / 2016  

Стотици лични лекари излизат на протест 
днес. Медиците в страната ще спират работа 
поетапно – всеки следващ ден протестът ще 
обхваща нови области. 
 
Общопрактикуващите лекари излизат на протестВ понеделник в Кюстендил 
нито един личен лекар няма да влезе в кабинета си 
Българският лекарски съюз, общинските и частните болници също обявиха 
начало на поетапни ефективни протестни действия и призовават всички 
свои членове да се включат в тях. 
От тази сутрин спират да преглеждат общопрактикуващите лекари от 
областите Кюстендил, Велико Търново, Разград и Ямбол. 
 

 
(Photo: bTV) 
 
Там са осигурени кабинети, които ще поемат пациенти с остри заболявания. 
Може да се намери информация за тях на вратите на кабинетите на 
протестиращите медици. Вероятно до края на деня ще стане ясно как точно 
ще протестират останалите медици. Междувременно асоциацията на 
работещите в спешната помощ се разграничи от протеста на колегите си и 
предупреди, че тежестта по обслужването на болните ще се прехвърли върху 
тях. 
 
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/obshtopraktikuvashtite-
lekari-izlizat-na-protest.html 
 
 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/obshtopraktikuvashtite-lekari-izlizat-na-protest.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/obshtopraktikuvashtite-lekari-izlizat-na-protest.html


 

Лекари от страната започват ефективни 

протестни действия от днес 
01:14 | 01:14изтегли  

Днес лекари от страната започват ефективни протестни действия в знак на 
недоволство срещу политиките на здравния министър Петър Москов. 

Джипитата в Кюстендил, Велико Търново, Разград и Ямбол няма да работят. За 
нуждаещите се пациенти във всяко заведение, в което общопрактикуващи лекари 
преустановят работа, ще бъде осигурен по един дежурен кабинет, съобщиха за 
Дарик от Сдружението на общопрактикуващите лекари. 

Един от основните аргументи за недоволството на лекарите е служебният рамков 
договор, който дава право на здравното министерство и здравната каса да 
разпределят еднолично парите за здраве. 

Джипитата са недоволни и от идеята да влизаме в болници, аптеки и 
поликлиники с пръстов идентификатор, както и от недостатъчното пари за 
профилактични прегледи и направления за специалист. Те оповестиха 
намерението си в средата на миналата седмица, а ден по-късно получиха 
подкрепата на общинските и частните болници, които също призоваха за 
протести срещу Москов. 

В края на седмицата пък Българският лекарски съюз сне доверието си от 
здравното министерство и надзорния съвет на здравната каса и се обедини около 
идеята, че състоянието на здравеопазването ни е достигнало критичната точка на 
хаоса. Съсловната организация обяви, че също започва протестни действия. 

http://darikradio.bg/lekari-ot-stranata-zapochvat-efektivni-protestni-deistvia-ot-
dnes.html 

 

 

Джипитата в Кюстендил започнаха ефективни протести 
00:01 | 01:42изтегли  

Ефективни протести започнаха днес общопрактикуващите лекари в Кюстендил 
и Дупница. 

http://darikradio.bg/media/185/Audio-News~374.mp3
http://darikradio.bg/media/185/28.03.Novina-sofia.mp3


Председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в 
България доц. Любомир Киров дойде в Кюстендил, за да подкрепи колегите си и 
се обърна към премиера Бойко Борисов: 

http://darikradio.bg/dzipitata-v-kustendil-zapochnaha-protestite.html 
 
 

 
 

"Денят на живо": Какво накара 
лекарите да излязат на протест? 
19:54 | 28 Март 2016 г.  

 
 
http://kanal3.bg/broadcast_video/2744-%20Denyat-na-dzivo%20:-Kakvo-nakara-lekarite-da-
izlyazat-na-protest 
 
 

 

Ще спрат ли личните лекари 
здравната реформа? 
28.03.2016 г.  

http://novatv.bg/accents/view/11731/%D0%A9%D0%B5-
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-



%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/ 
 
 
 

 

Доц. д-р Любомир Киров: И за слепите 
е ясно, че здравната политика се води 
в неправилна посока 
28 Март 2016 | 19:56 | Агенция "Фокус"  

Снимка: Информационна агенция "Фокус" 

София. И за слепите е ясно, че здравната политика се води в неправилна посока. Това каза 

в предаването „Това е България“ на Радио Фокус доц. д-р Любомир Киров, председател 

на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. По думите му 

лекарите са единни в решението си за ефективни стачни действия, защото предлаганите 

промени ощетяват и пациентите, и лекарите. „Трябва да се седне на масата и да се говори 

и отсрещната страна – тези, които правят здравната политика, да се вслушат в това, което 

им говорим и да го направят, защото ние сме експертите. Ние казваме, че политиката в 

здравеопазването е неправилно провеждана, грешна е. Искаме да има промяна. До 

момента няма никаква реакция, желание за контакт или каквото и да е от страна на 

адресатите, към които сме се обърнали“, каза лекарят. Доц. Киров коментира, че лекарите 

стоят на „една ръка разстояние“ от всички партии и че оценката на БСП, че протестът на 

лекарите е справедлив, за гилдията не е притеснителен. Д-р Киров още веднъж потвърди, 

че на този етап лекарите не настояват за оставки, но протестите ще продължат и през 

следващите дни. 

http://www.focus-news.net/news/2016/03/28/2216315/dots-d-r-lyubomir-kirov-i-za-slepite-

e-yasno-che-zdravnata-politika-se-vodi-v-nepravilna-posoka.html 

http://images.focus-news.net/89e52b963422d1e367423a65bf881b9c.jpg


 

Личните лекари в Добрич излизат на 
протест в сряда 

28 март 2016 14:39 | Автор: Дарик Добрич  

© Дарик нюз    

30 март - сряда е обявен за ден на ефективни протести на личните лекари в Добричка 

област. Решението е взето на съвместно заседание на УС на Лекарския съюз в Добрич и 

Областното сдружение на общопрактикуващите лекари, съобщи неговият председател д-р 

Стелиян Щерев. 

Джипитата в Добричко се готвят за протест 

През целия ден в сряда кабинетите на личните лекари в Добрич ще останат затворени. Ще 

работят само два дежурни кабинета – в ДКЦ-1 и ДКЦ-2, където ще се приемат спешните и 

неотложни случаи. 

Протестиращите лекари ще излязат в 11.00 часа пред сградата на ДКЦ-1, за да заявят 

недоволството си от цялостната политика, провеждана в областта на здравеопазването. 

Един от основните аргументи за недоволството на медиците е служебният рамков договор, 

който дава право на здравното министерство и здравната каса да разпределят еднолично 

парите за здраве. Лекарите протестират срещу недостатъчните пари за профилактични 

прегледи и направления за специалист. Джипитата не са съгласни и с въвеждането на 

системата за пръстови отпечатъци. 

В Добрич работят 67 семейни лекари и по-голямата част от тях подкрепят протеста. Лекари 

от Балчик също са заявили готовност да се включат в протестните действия. Д-р Щерев 

призова и останалите си колегите в региона да се включат в протеста. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1563115 
 
 

http://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%C4%EE%E1%F0%E8%F7
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1562560


 
 

Общопрактикуващите лекари 

излязоха в стачка  
Недоволни са от хаоса в здравеопазването  

Публикувана: 28 мар 2016 | 11:11 От: Мария Аладжова  

 

Борисов за лекарите: Всички плащаме да ги изучим, те отиват в чужбина  

Личните лекари се вдигат на протест  

 

От днес общопрактикуващите лекари започват ефективни стачки из цялата страна.  

 

Лекарските протести започнаха поетапно, най-напред в областите Велико Търново, 

Кюстендил, Разград и Ямбол, предаде БНР.  

 

Оттам увериха, че ще бъдат осигурени дежурни кабинети за неотложна помощ за 

възрастни хора и деца с остри състояния, няма обаче да се изписват лекартсва, 

заплащани от НЗОК. Мотивът на медиците е хаосът в здравеопазването и нормативните 

разпоредби.  

 

Миналата седмица от Българския лекарски съюз заявиха, че са против служебния рамков 

договор на НЗОК заради неяснотата около регламентите, по които ще работят от 1 април.  

 

Те посочиха, че реформите, готвени от министъра на здравеопазването Петър Москов, са 

били отхвърлени от Конституционния съд, тъй като медицинската помощ в тях е уредена 

в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) напълно неясно, а това засягало основните 

права на гражданите.  

 

Така са погазени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според 

който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна 

медицинска помощ, съобщи "Правен свят".  

 

Спешните медици от цялата страна се разграничиха от исканията на Българския 

лекарски съюз и Сдружението на общопрактикуващите лекари за оставка на министъра 

на здравеопазването Петър Москов.  

 

"Това означава една голяма група от пациенти, които идват за болнични, идват за 

направления за хоспитализация, направления за консултации със специалист. Тези хора 

кой ще ги поеме и по какъв начин? Без да се осигури адекватна спешна помощ за всички 

населени места в страната, няма как да се започне такъв протест", заяви председателят 

на Асоциацията на работещите в спешната медицинска помощ д-р Десислава Кателиева, 

цитирана от БНР.  

 

Премиерът Бойко Борисов също призна, че здравеопазването през последната година не 



се е подобрило, но според него едва ли увеличаването на парите всяка година ще реши 

проблема. Той посъветва личните лекари да са по-скромни. 

 

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-03-28/obshtopraktikuvashtite-lekari-izlyazoha-v-

stachka 

 

 
 

Зам.-министър Бойко Пенков: МЗ подкрепя 

общопрактикуващите лекари!  
Вече има основен пакет, по който ще работят лекарите и касата, заяви той в Сутрешния 

блок на Публикувана: 29 мар 2016 | 9:21 От: Мария Аладжова  

 

Хората се страхуват от здравната карта и не знам защо, след като вътре ясно е казано, че 

ние като хора имаме нужда от такива и такива лекари и болници и от такава апаратура. 

Това е инструмент за планиране на географски принцип на потребности.  

 

Това заяви в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR д-р Бойко Пенков, зам.-министър на 

здравеопазването. Пенков призна, че в системата има редица проблеми, поради тази 

причина правителството приело документ със здравни стратегии и твърдо е решило да 

изпълни целите, поставени вътре, увери той.  

 

"Една от тях е да се подкрепи извънболничната помощ при общопрактикуващите лекари 

и специалистите в извънболничена помощ. 

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-03-29/zam-ministar-boyko-penkov-mz-

podkrepya-obshtopraktikuvashtite-lekari 

 

 

Петър Москов няма да се откаже от 

планираната реформа заради 

протестите  



Отпускаме повече пари и 

направления, категоричен е 

министърът  
29.03.2016 09:36  

София  

 
Снимка: Ладислав Цветков  

Здравният министър Петър Москов няма да се откаже от планираната за здравна 
реформа заради протестите на лекарите, които започнаха от вчера. Това стана 
ясно от интервю на здравния министър за предаването „Тази сутрин”. 

Москов отново представи цифри за увеличени средства и брой направления за 
пациентите. Това ще се случи с подписване на анекс към Националния рамков 
договор за 2015 г. Този анекс ще бъде приет днес от Надзорния съвет на 
националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ще бъде наложен служебно, 
след като Българският лекарски съюз (БЛС) отаказа в последния момент да 
подпише рамковия договор за 2016 г. 

Колко пари и направления ще има в повече 

„С анекса към рамковия договор за 2015 г. ще бъдат отпуснати 236 хил. 
направления повече за прегледи на деца, които ще бъдат финансирани с 
допълнителни близо 4.3 млн. лв. Още 5 млн. лв. ще бъдат отпуснати като 
компенсация за изоставането от миналата година, което прави общо 9 млн. лв. 
допълнително”, обяви Петър Москов. 

По негови изчисления това увеличение ще донесе допълнително по 1000 лв. средно 

годишно на общопрактикуващ лекар. 

За пациентите над 18-годишна възраст направленията за първичен преглед са 
увеличени с 450 хил., а за вторичен – със 183 хил. Москов уточни, че тези 
изчисления са на база реално изработените за миналата година прегледи. За 
първичен преглед увеличението е по-голямо, защото идеята е да не се стига до 
вторичен, допълни министърът. 

http://btvnovinite.bg/place/?place=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/lekari-ot-oshte-pet-oblasti-se-vkljuchvat-v-protestite.html
http://btvnovinite.bg/video/videos/news/obrat-v-pregovorite-mezhdu-bls-i-nzok.html


По думите му общо 36 млн. лв. ще има повече за доболничната помощ на годишна 
база – това е за общопрактикуващите лекари, които първи излязоха на протест. 

12 млн. лв. повече се отпускат за лъчелечение, 3 млн. лв. за неонатология – за 
новородените, общо 74.5 млн. лв. повече има за българския пациент, обобщи 
Москов. 

Защо продължава протестът на лекарите 

Общопрактикуващите лекари продължават да протестират. Вчера ефективните 
протести започнаха в пет области - Кюстендил, Велико Търново, Разград, Сливен 
и Ямбол, днес се присъединяват още пет - Сливен, Смолян, Перник, Пазарджик и 
Ловеч. 

Личните лекари в Перник също се включват в протеста. Те попитаха министър 
Москов къде са тези допълнителни 9 млн. лв. за доболничната помощ за деца, 
след като в бюджета на касата са предвидени 2 млн. лв. той отговори, че те са от 
резерва на НЗОК. 

Лекарите отново поставиха въпроса за липса на диалог, на които министърът 
отговори, че от декември до момента той лично е разговарял с БЛС 15 пъти, а 
срещите с експерти от Министерството на здравеопазването били ежедневни. 

Медиците обявиха още, че техният протест не е за пари този път, а за липса на 
правила, които ще им позволят да работят повече с пациентите, а не да са 
администратори. Те са против въвеждането на пръстов отпечатък преди преглед 
на пациент. 

На тези упреци Петър Москов отговори с тезата, че в момента има хаос в 
системата на здравеопазването, заради което пациентите масово са недоволни. По 
думите му правилата, по които ще работи НЗОК в бъдеще са ясно разписани. 

Относно въвеждането на пръстов отпечатък той припомни, че това ще стане от 
средата на тази година първо за болниците, а после поетапно – за аптеките и за 
общопрактикуващите лекари. На лекарите трябва да се плаща на база извършена 
дейност – трябва да има яснота и гаранция за присъствието на пациента във 
вашия кабинет, обърна се министърът към личните лекари. 

Петър Москов направи сравнение с гласуването на депутатите в парламента, за 
които беше въведен пръстов отпечатък, за да не гласуват с чужди карти. 

btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/petar-moskov-njama-da-se-
otkazhe-ot-planiranata-reforma-zaradi-protestite.html 

 

 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/nzok-prastov-identifikator-shte-ima-samo-v-bolnicite.html


Общопрактикуващите лекари: Искаме 

условия за достоен труд  

Едва ли ще настъпи хаос заради протеста на 

общопрактикуващите лекари, заяви д-р 

Максим Гайдев  
Публикувана: 28 мар 2016 | 21:17 От: Ирина Георгиева  

 

Искаме условия на труд, искаме достоен лекарски труд. Искаме да лекуваме пациентите 

си по европейските правила - така, както ни учат в университетите. Никъде не изтъкваме 

финансов мотив.  

 

Това коментира д-р Гергана Николова от Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари в Денят ON AIR.  

Още по темата  

 

Общопрактикуващите лекари излязоха в стачка  

Борисов за лекарите: Всички плащаме да ги изучим, те отиват в чужбина  

Личните лекари се вдигат на протест  

 

"Самото изявление на министъра показва каква чуваемост и диалог има между нас и тази 

институция. Изпратихме съобщение защо правим протеста. Обяснихме позициите и 

мотивите си. Никъде не беше изтъкнат финансов мотив, никъде не се говореше за пари, 

никъде не се говореше, че искаме увеличение на парите. Това нещо никъде не е 

споменато в мотивите за нашите протести и не знаем защо, когато се говори за нашите 

протести се казва: ние сме им дали пари, какво искат", отбеляза д-р Николова.  

 

Финансирането не е това, за което се говори, посочи д-р Николова. По думите й, ако се 

погледне към бюджет 2015 на НЗОК ще се види, че там за доболничната помощ са 

отделени едни пари, а що се касае до общопрактикуващите - техният бюджет е 178 млн. 

лева. Това, което се предвижда за общопрактикуващите лекари през тази година е 180 

млн. лева. Разликата е 2 млн. лева, пресметна тя.  

 

"С това приключвам въпроса за парите, защото той не е водещият и това, което изважда 

колегите ми от кабинетите. Проблемът е в тази продукция на наредби, които излязоха от 

националния рамков договор по простата причина, че Българският лекарски съюз не ги 

одобри. Те влязоха в наредби в Министерството и по някакъв начин се връщат като 

бумеранг към нас. Много и различни са нещата. В основата си те не влияят добре при 

обслужването на пациента. Ще страда основно пациентът", прогнозира д-р Николова.  

Според нея, когато една реформа се прави, тя трябва да подобри усещането, че пациентът 

- се лекува качествено, добре, бързо и ефективно.  

 

"Много се заляга на хронично болните и на тяхното наблюдение, ама в новата Наредба, 

която излиза за наблюдение на хронично болните, артериалната хипертония от 4 

диспансерни прегледа става на 2. Не можем да си обясним как едно социално значимо 

заболяване ще бъде контролирано не на 3 месеца, а на 6", даде за пример д-р Николова.  

 



"Никой не може да ми обясни защо се случва това нещо. Никой не може да обясни поради 

каква причина от изследванията, които правихме до миналия Рамков договор, в които се 

включваше изследване на холестерин за сърдечно съдови заболявания - в момента това 

изключително важно за пациентите изследване отпада от Наредбите и аз не мога да го 

назнача на моите диспансерно болни" - добави д-р Николова.  

 

По някои медии се тиражира, че пациентите ще си плащат сами прегледите - няма такова 

нещо, подчерта д-р Николова. По думите й ще бъдат организирани дежурни кабинети и 

тогава, когато протестните действия обхванат София. Планираме във всяка една община 

да има разкрити дежурни кабинети, където всичките пациенти, които имат неотложни 

състояния да получат адекватната, необходимата медицинска помощ без да му се налага 

да заплаща за този преглед, поясни тя. 

 

http://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2016-03-28/obshtopraktikuvashtite-lekari-iskame-

usloviya-za-dostoen-trud 

 

 

Личните лекари на протест – кой ще ни 

лекува и как ние сами да се грижим за себе си?  

Публикувана: 29 мар 2016 | 11:48  

 

Кой ще се грижи за нас, ако лекарите протестират? В Директно поглеждаме към 

превенцията и грижата в началото на пролетния сезон, който съвпада с недоволството на 

общопрактикуващите лекари от новия рамков договор.  

 

Протестите на медиците, които са новина номер едно в последните дни, идват на фона на 

все по-притеснителните данни за завишен брой депресии, засилваща се пролетна умора 

сред българите. През нощта на събота срещу неделя преместихме и часовниците с един 

час напред, което също може да бъде стрес за организма, особено при по-възрастните или 

децата.  

 

В Директно говорим с двама специалисти за актуалните въпроси около протестите на 

общопрактикуващите лекари, но и за собствената профилактика - повече движение, по-

здравословно хранене, как най-лесно да преодолеем междинния период между зимата и 

пролетта? Как по-бързо и лесно да направим ежедневието си достатъчно динамично и да 

си осигурим ритъма на живот, който ще ни е необходим и полезен в топлите пролетни 

дни? Как да намалим ефектите от пролетната умора върху организма и да сме 

продуктивни и свежи? 

 

http://www.bgonair.bg/direktno/2016-03-29/lichnite-lekari-na-protest-koy-shte-ni-lekuva-i-

kak-nie-sami-da-se-grizhim-za-sebe-si 



 

"Всяка сутрин": Трябва ли министър 
Москов да си подаде оставката?  
 

 
 
http://kanal3.bg/video/5398-%20Vsyaka-sutrin%20%253A-Tryabva-li-ministar-
Moskov-da-si-podade-ostavkata%253F 
 
 

 

Ефективен протест на личните лекари 

във Видинско от утре 

публикувано на 29.03.16 в 10:00 / 211 преглеждания  

Ефективен протест започват от утре, 30 март, всички лични лекари във Видинска 

област. Пациентите ще бъдат приемани в дежурни кабинети, каза д-р Емил Мушанов 

от Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари: 
 



"От утре, 30 март, всички общопрактикуващи лекари на територията на област 

Видин започват ефективен протест. Кабинетите ще бъдат затворени, като ще има 

два дежурни кабинета, разкрити в ДКЦ 1, т.е. бившата поликлиника. Те ще работят 

от 8 до 16 часа. Искането остава същото, каквото е на национално ниво, това искаме 

и ние - старият рамков договор от 2015 година, като се направят необходимите 

корекции в наредбите." 

 

Засега ефективният протест ще бъде еднодневен, като има готовност той да бъде 

продължен и през следващите дни, добави д-р Мушанов. 

http://bnr.bg/vidin/post/100674658#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery= 

 

 

Общопрактикуващите лекари: Искаме условия 

за достоен труд 

Искаме условия на труд, искаме достоен лекарски труд. Искаме да лекуваме пациентите си по 

европейските правила - така, както ни учат в университетите. Никъде не изтъкваме финансов 

мотив.  

 

Това коментира д-р Гергана Николова от Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари в Денят ON AIR. 

 
 

"Самото изявление на министъра показва каква чуваемост и диалог има между нас и тази 

институция. Изпратихме съобщение защо правим протеста. Обяснихме позициите и мотивите 

си. Никъде не беше изтъкнат финансов мотив, никъде не се говореше за пари, никъде не се 

говореше, че искаме увеличение на парите. Това нещо никъде не е споменато в мотивите за 



нашите протести и не знаем защо, когато се говори за нашите протести се казва: ние сме им 

дали пари, какво искат", отбеляза д-р Николова. 

 

Финансирането не е това, за което се говори, посочи д-р Николова. По думите й, ако се 

погледне към бюджет 2015 на НЗОК ще се види, че там за доболничната помощ са отделени 

едни пари, а що се касае до общопрактикуващите - техният бюджет е 178 млн. лева. Това, 

което се предвижда за общопрактикуващите лекари през тази година е 180 млн. лева. 

Разликата е 2 млн. лева, пресметна тя. 

 

"С това приключвам въпроса за парите, защото той не е водещият и това, което изважда 

колегите ми от кабинетите. Проблемът е в тази продукция на наредби, които излязоха от 

националния рамков договор по простата причина, че Българският лекарски съюз не ги 

одобри. Те влязоха в наредби в Министерството и по някакъв начин се връщат като бумеранг 

към нас. Много и различни са нещата. В основата си те не влияят добре при обслужването на 

пациента. Ще страда основно пациентът", прогнозира д-р Николова. 

 

Според нея, когато една реформа се прави, тя трябва да подобри усещането, че пациентът - се 

лекува качествено, добре, бързо и ефективно. 

 

"Много се заляга на хронично болните и на тяхното наблюдение, ама в новата Наредба, която 

излиза за наблюдение на хронично болните, артериалната хипертония от 4 диспансерни 

прегледа става на 2. Не можем да си обясним как едно социално значимо заболяване ще бъде 

контролирано не на 3 месеца, а на 6", даде за пример д-р Николова. 

 

"Никой не може да ми обясни защо се случва това нещо. Никой не може да обясни поради 

каква причина от изследванията, които правихме до миналия Рамков договор, в които се 

включваше изследване на холестерин за сърдечно съдови заболявания - в момента това 

изключително важно за пациентите изследване отпада от Наредбите и аз не мога да го назнача 

на моите диспансерно болни" - добави д-р Николова. 

 

По някои медии се тиражира, че пациентите ще си плащат сами прегледите - няма такова 

нещо, подчерта д-р Николова. По думите й ще бъдат организирани дежурни кабинети и тогава, 

когато протестните действия обхванат София. Планираме във всяка една община да има 

разкрити дежурни кабинети, където всичките пациенти, които имат неотложни състояния да 

получат адекватната, необходимата медицинска помощ без да му се налага да заплаща за този 

преглед, поясни тя. 

http://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2016-03-28/obshtopraktikuvashtite-lekari-iskame-usloviya-za-

dostoen-trud 

 

 

 

 



 

Стотици лични лекари излизат на протест от 

понеделник  

Медиците в страната ще спират работа поетапно – всеки следващ ден протестът ще обхваща 

нови области  

Стотици лични лекари излизат на протест от понеделник. 

Медиците в страната ще спират работа поетапно – всеки следващ ден протестът ще 

обхваща нови области. 

Българският лекарски съюз, общинските и частните болници също обявиха начало на 

поетапни ефективни протестни действия и призовават всички свои членове да се 

включат в тях. 

 

) 

Джипитата в областите Кюстендил, Велико Търново, Разград и Ямбол. 

В тези населени места са осигурени кабинети, които ще поемат пациенти с остри 

заболявания. Информация за осигурената медицинска помощ ще има на вратите на 

кабинетите на протестиращите медици. 

Илияна е една от пряко засегнатите от лекарския протест. В края на втората си 

бременността тя следи с тревога новините за лекарски протести. 



„Според мен не е редно да протестират, защото има хора, които се нуждаят от лекари”, 

смята младата жена. 

Акушер-гинекологът на Илияна успокоява, че пациентите няма да останат без лечение. 

„Ние ги подкрепяме, но имайки предвид специфичността на нашата работа не бихме 

могли да затворим отделението”, коментира акушер-гинекологът д-р Маргарита 

Истилиянова. 

Въпреки това ввече е сигурно, че нито един от близо 90 лични лекари в същата 

област в понеделник няма да преглежда. 

 

(Photo: btvnovinite.bg) 

 „Ще бъде подсигурен неотложен кабинет, в който ще се преглеждат всички пациенти, 

така че няма да останат необслужени”, пояснява  д-р Мадлена Савова, 

общопрактикуващ лекар. 

Повод за протеста е въвеждането на многобройни промени в работа на джипитата, 

които според тях не водят до подобряване на здравето на хората. Изчисляват, че от 

отпуснатите допълнителни 2 млн. лв. за прегледи, всеки общопрактикуващ лекар взима 

около 33 лв. на месец. 

 „Много ни е трудно да защитаваме хората от недомислиците на системата”, казва доц. 

Любомир Киров от Национално сдружение на общопрактикуващите лекари. 

Здравното министестерство заяви, че  реформата цели нуждите на пациентите да бъдат 

максимално задоволени. 

Джипитата отговориха на ведомството с рисунка на Пинокио. 

Очаква се в понеделник да стане ясно как точно ще протестират останалите медици. 



Междувременно асоциацията на работещите в спешната помощ се разграничи от 

протеста на колегите си и и предупреди, че тежестта по обслужването на болните ще се 

прехвърли върху тях. 

 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/lekarite-izlizat-na-protest-2.html 

 

 
 

 

 
 
 

 


