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„Огорчени от пренебрегването на съществуващите в първичната извънболнична 
медицинска помощ проблеми и формалното отношение от страна на МЗ, за да 
акцентираме вниманието на обществото и нашите пациенти, от следващата 
седмица предприемаме ефективни и други протестни действия, в които ще се 
включат поетапно различни области от страната.“ Това заявяват в отворено 
писмо до министър-председателя Бойко Борисов от Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари в България. 

От там настояват решението на здравната каса, заместващо рамковия договор, да 
не влиза в сила и да остане валиден НРД 2015. Сдружението иска още да бъдат 
коригирани някои подзаконови нормативни актове, както и някои закони, за да 
бъдат предотвратени, по думите им, „нежеланите ефекти в работата на системата 
на здравеопазване и последващият отрицателен ефект върху пациенти и лекари“.  

От НСОПЛБ искат също така среща с ръководството на здравното министерство, 
което да се проведе „под пряк контрол“ от страна на премиера.  

„Убедени сме, че предварителна среща с Вас, на която да обсъдим по принцип 
проблемите, ще бъде изключително полезна и за двете страни“, казват още в 
писмото си лекарите. 

http://www.zdrave.net/news/novini-210/obshtopraktikuvashtite-lekari-zapochvat-
efektivni-protesti-63689 

 



 

Д-р Л. Киров: МЗ гледа на джипитата 
като на крадци! Излизаме на протест! 

23.03.2016 
 

 

Извършените и предлаганите промени в закони, наредби и Проекта на решение 
на НЗОК (като опит за подмяна на НРД), които касаят правилата на работата на 
общопрактикуващите лекари и медицинските грижи, получавани от нашите 
пациенти, противно на упоритото публично говорене от страна на МЗ и НЗОК, не 
водят до пряк, нито косвен ефект върху здравното състояние на хората. Това 
написа в отворено писмо до премиера Борисов председателят на Националното 
сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров. 

Ето какво още посочи в писмото си медика от името на своите колеги. 

Ние, общопрактикуващите лекари не сме съгласни нашите пациенти да бъдат 
заблуждавани, а ние да носим отговорност за изказани от други хора неистини. 

·         Не е вярно, че е разширен обемът на профилактичните прегледи за 
възрастни. 

·         Не е вярно, че целенасочено и в израз на добра воля и грижа е увеличен 
броят профилактични прегледи при децата - 0-18 г. 

·         Не е вярно, че са подобрени условията по диспансерното наблюдение на 
пациентите с хронични заболявания. 



·         Не е вярно, че бюджетът за ОПЛ ежегодно и значително расте в съответствие 
с обещаното в Националната здравна стратегия и препоръките на Световната 
банка. 

·         Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък, или каквато и 
несъществуваща в нашия език дума да бъде измислена за него, ще подобри по 
някакъв начин качеството на достъпа и контрола, особено при ОПЛ. 

·         Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на 
медицинската помощ“ са истински критерии и ще доведат до прокламирания 
ефект. 

·         Не е вярно, че договорното начало бе възстановено. 

·         Не е вярно, че има изобилие от талони за консултация в резултат на тяхното 
увеличение. 

·         Не вярно, че изкуственото разделение на пакети; необходимата, но неудачно 
направена наредба за удовлетвореността; останалите и след публикуването й 
недомислици в наредбата за достъп и т.н. по някакъв начин водят след себе си 
положителни ефекти. (Кратко изложение на нашите основания прилагаме в 
приложението, което е неразделна част от писмото.) 

·         Не е вярно, че българите висят на опашки пред кабинетите на ОПЛ за смяна 
на личен лекар, което налага извършването на избора по електронен път. 

Уважаеми г-н Борисов, през изтеклата повече от година направихме всичко 
възможно в духа на конструктивност, търпимост и диалогичност, за да 
предотвратим настоящето и предстоящото. Участвахме със становища, позиции и 
аргументи в партньорства, кръгли маси, заседания на всякакви комисии и 
преговори. За съжаление, те се оказаха абсолютно формални (просто да се каже, 
че ги има). 

Убедени сме, че би било грешно да се нагаждаме към нерационални и 
необмислени правила, които са в ущърб на нашите пациенти, на нас и на 
медицината. Настояваме за истинско подобряване на условията за лечебно-
диагностичен процес и профилактика в нашите практики. Омръзна ни да 
заделяме повече от времето си, за да пазим пациентите от недомислиците, 
въвеждани в системата, вместо да бъдем техните лечители. 

Да се чудим - за проблема на пациента ли да мислим първо или за нечие желание 
да спестява пари, но да харчи здраве, за да бъде „отличник“? 

Каква е цената на човешкия живот? Каква е цената на живота на всеки един от 
нас? Как мислите? 

Помогнали сме и помагаме на стотици хиляди хора. Извършваме над 30 млн. 
прегледа годишно. Явяваме се на всеки 6 месеца на избори пред нашите 
пациенти…и ги печелим, защото сме изградили доверие. Това ли е основанието да 
се гледа на нас като на измамници или крадци? Това ли е основанието да се 
въвеждат все повече и повече административни ограничения, които да ни 



връзват ръцете и да пречат на работата ни, да формират опашки пред кабинетите 
и недоволство сред пациентите? 

Не сме и няма как да бъдем съвършени, но нима трябва да търпим да бъдем 
потискани, пренебрегвани и ограничавани, защото въпреки системата се 
опитваме да работим в полза на хората? 

Прокламираните от МЗ и прокарвани чрез Решението на НЗОК промени, по 
никакъв начин не могат да бъдат определени като реформа, не решават 
проблеми, а задълбочават съществуващи такива. Не носят нищо ново и 
рационално, тъй като липсва елементът на целесъобразност. Липсва мотивация 
за лекарите, както и за пациентите. В момента тези постулати са „на хартия“, но 
истинските неудачи ще възникнат след въвеждането им в действие. 

Огорчени от пренебрегването на съществуващите в Първичната извънболнична 
медицинска помощ (ПИМП) проблеми и формалното отношение от страна на МЗ, 
за да акцентираме вниманието на обществото и нашите пациенти - от следващата 
седмица предприемаме ефективни и други протестни действия, в които ще се 
включват поетапно различни области от страната. 

Настояваме Решението на НЗОК да не влиза в сила! Да остане валиден НРД 2015! 
Веднага да се отворят за корекция съответните наредби и да се помисли за бърза 
поправка на някои закони, за да бъдат предотвратени нежелани ефекти в 
работата на системата на здравеопазване и последващият отрицателен ефект 
върху пациенти и лекари. Настояваме обсъждането на всички теми, свързани с 
ОПЛ да стане на високо експертно ниво между Ръководството на МЗ и НСОПЛБ 
под Ваш пряк контрол. Убедени сме, че предварителна среща с Вас, на която да 
обсъдим по принцип проблемите, ще бъде изключително полезна и за двете 
страни. 

Надяваме се на бързо решение от Ваша страна в интерес на нас и нашите 
пациенти. 

23. 03. 2016 г.                                                                     За УС и НС на НСОПЛБ: 

София                                                                                   Доц. д-р Любомир Киров, дм 

                                                                                              (Председател на НСОПЛБ) 

 

http://frognews.bg/news_109019/D-r-L-Kirov-MZ-gleda-na-djipitata-kato-na-kradtsi!-

Izlizame-na-protest!/ 

 

 



 

Д-р Румен Алексов: Причините за 
провеждането на ефективен протест 
на личните лекари в Кюстендил са 
много 
23 Март 2016 | 13:16 | Агенция "Фокус"  

 
Снимка: Информационна агенция "Фокус" 
 
Кюстендил. Причините за провеждането на ефективен протест на личните 
лекари в Кюстендил са много. Това съобщи на пресконференция председателят на 
Сдружението на общопрактикуващите лекари за Кюстендилска област – доктор 
Румен Алексов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Част от 
причините са трупани през годините, а някои са ескалирали през последните 
месеци. „Считаме, че сме изчерпали всички цивилизовани начини на 
взаимоотношения с институциите, чрез писане на становища. Били сме коректни 
партньори, участвали сме във всички организирани мероприятия, но за наше 
огромно съжаление няма резултат и чувемост от това, което ние предлагаме”, 
заяви доктор Румен Алексов. Той раздели причините за протеста на две – морални 
и професионални. В първата група влизат условията на работа, както и 
моментното заплащане. „Искаме да защитим правото си да бъдем лекари, 
трудностите и лишенията, през които сме минали, да не отидат напразно. Не 
желаем да се нагаждаме към нерационални и необмислени, често променяни 
правила, които са в ущърб на нашите пациенти и на медицината”, обясни доктор 
Алексов. Във втората част са включени професионални причини, подредени в 
различни групи. Сред тях са средствата за здравеопазване, направленията, както и 
новите изисквания към личните лекари за пръстовата идентификация. Лекарите 
са недоволни и от отношението и поведението на здравното министерство към 
тях. 
 
http://focus-news.net/news/2016/03/23/2213644/d-r-rumen-aleksov-prichinite-za-

provezhdaneto-na-efektiven-protest-na-lichnite-lekari-v-kyustendil-sa-mnogo.html 

http://images.focus-news.net/ea5123885a4b1870c7dd5c381588f52e.jpg


 

Личните лекари в Кюстендилско ще 
протестират ефективно 
23 март 2016, 15:31 | blagoevgradutre 

 

Протестът е на 28 март 

Протестът е насочен срещу политиката в здравеопазването и 

неуредиците, свързани с нея 

Общопрактикуващите лекари в Кюстендилска област ще протестират ефективно 
в понеделник, предаде БНР. Според председателя на Сдружението на 
общопрактикуващите лекари за Кюстендилска област д-р Румен Алексов 
протестът е насочен срещу политиката в здравеопазването и неуредиците, 
свързани с нея. Алексов уточни, че в деня на протеста - 28 март, нито един от 87-
те лични лекари в региона няма да работи с пациенти. Той увери, че всички, които 
в този ден имат нужда от медицинска помощ, ще могат да ползват услугите на 
дежурни лекари в дежурните кабинети в Кюстендил и Дупница, където ще има по 
двама медици. Целта на ефективния протест е решаване на проблемите, стоящи 
пред личните лекари, промяна на условията за достигане на корекция на 
нормативни документи, както и по-добра чуваемост от страна на институциите. 
Лекарите от Кюстендил очакват подкрепа и от колегите си от цялата страна. 
"Считаме, че сме изчерпали всички цивилизовани начини на взаимоотношения с 
институциите чрез писане на становища. Били сме коректни партньори, 
участвали сме във всички организирани мероприятия, но за наше огромно 
съжаление няма резултат и чуваемост от това, което ние предлагаме", каза д-р 
Алексов. "Искаме да защитим правото си да бъдем лекари. Не желаем да се 
нагаждаме към нерационални и необмислени, често променяни правила, които са 
в ущърб на нашите пациенти и на медицината", каза още Алексов. 

http://www.blagoevgrad.utre.bg/2016/03/23/363801-
lichnite_lekari_v_kyustendilsko_shte_protestirat_efektivno 



 

Общопрактикуващите лекари готвят 
протест срещу начина за финансиране 
на работата им 
публикувано на 23.03.16 в 16:11 / 27 преглеждания  

 

Личните  лекари ще протестират следващата седмица срещу абсурдния начин за 
финансиране на тяхната работа, който ощетява и пациентите, и медиците. Това 
съобщи заместник- председателят на Националното сдружение  на 
общопрактикуващите лекари д-р Христо Димитров от Велико Търново.  

НЗОК е планирала средства за профилактични прегледи за 37 процента от 
пълнолетните граждани, посочи доктор Димитров.  

В същото време, продължаваме да сме задължени да извършим профилактични 
прегледи на всички български граждани. Който и да е мой пациент дойде и не му 
направя такъв преглед, търпя санкция. В момента, в който го направя, Касата не 
го купува от мен, защото бюджетът не го позволява. В Бюджета за първична 
помощ за детско здравеопазване за тази година, са предвидени 2 300 000 прегледа. 
За миналата година са били почти 867 000 прегледа. Смея да твърдя, за децата, 
които са в България, ние сме ги обхванали с профилактичните прегледи почти на 
сто процента. Тоест няма как да направим 3 пъти повече детски прегледи, но 
Касата е обявила, и то с министъра, че ще закупи 3 пъти повече прегледи. Ние 
нямаме деца! Това е начин да затворим едни пари, които да не бъдат усвоени в 
първичната помощ и да бъдат прелети, най-вероятно в лекарствата." 

По думите на доктор Димитров, това са само малка част от проблемите, заради 
които ще протестират личните лекари. Той допълни, че в събота ще бъде решено 
на коя дата и под каква форма ще се проведе Националния протест и не изключи 
варианта, общопрактикуващите лекари да спрат работа. 

http://radioblg.bnr.bg/post/100672797/obshtopraktikuvashtite-lekari-gotvat-protest-sreshtu-

nachina-za-finansirane-na-rabotata-im 



 

Общопрактикуващите лекари викат 
премиера за рефер, излизат на протест 

Настояват да си работят по правилата от стария рамков договор 
15:25 | 23 Март 2016 г.  

 

14:43 | 23 Март 2016 г. 

Общопрактикуващи лекари излязоха с открито писмо до премиера Бойко Борисов. 
В него те констатират, че извършените и предлаганите промени в нормативната 
уредба, които се отнасят до работата на Общопрактикуващите лекари, "противно 
на упоритото публично говорене от страна на МЗ и НЗОК", нямат да имат никакъв 
ефект върху здравното състояние на хората. "Ние, общопрактикуващите лекари 
не сме съгласни нашите пациенти да бъдат заблуждавани, а ние да носим 
отговорност за изказани от други хора неистини." Това се казва в отворено писмо 
на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България 
(НСОПЛБ) до премиера Борисов. 

От там са на мнение, че не отговарят на истината твърденията, че е разширен 
обемът на профилактичните прегледи за възрастни и че са подобрени условията 
по диспансерното наблюдение на пациентите с хронични заболявания. 

От там отричат и че парите за тях са повече. "Не е вярно, че въвеждането на 
пръстовия отпечатък, или каквато и несъществуваща в нашия език дума да бъде 
измислена за него, ще подобри по някакъв начин качеството на достъпа и 
контрола, особено при общопрактикуващите лекари", се казва в писмото. 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/zdraveopazvane/28085-Obshtopraktikuvashtite-lekari-vikat-premiera-za-refer%252C-izlizat-na-protest#photo8364
http://kanal3.bg/news/bulgaria/zdraveopazvane/28085-Obshtopraktikuvashtite-lekari-vikat-premiera-za-refer%252C-izlizat-na-protest#photo8364
http://kanal3.bg/news/bulgaria/zdraveopazvane/28085-Obshtopraktikuvashtite-lekari-vikat-premiera-za-refer%2C-izlizat-na-protest


"Не вярно, че изкуственото разделение на пакети; необходимата, но 
неудачно направена наредба за удовлетвореността; останалите и след 
публикуването й недомислици в наредбата за достъп и т.н. по някакъв начин 
водят след себе си положителни ефекти", пишат медиците. 

От там са на мнение, че никой не е чул техните аргументи по време на всички 
форуми, в които са участвали, и че самите те са били правени абсолютно 
формално. "Убедени сме, че би било грешно да се нагаждаме към нерационални и 
необмислени правила, които са в ущърб на нашите пациенти, на нас и на 
медицината. Настояваме за истинско подобряване на условията за лечебно-
диагностичен процес и профилактика в нашите практики. Омръзна ни да 
заделяме повече от времето си, за да пазим пациентите от недомислиците, 
въвеждани в системата, вместо да бъдем техните лечители", мотивират се 
лекарите. 

От там не приемат категорично дилемата, пред която ги поставят властите 
дали да помогнат за решението на пациента, или да се пестят пари, за да може 
някой друг да се похвали после, че е "отличник". "Помогнали сме и помагаме на 
стотици хиляди хора. Извършваме над 30 млн. прегледа годишно. Явяваме се на 
всеки 6 месеца на избори пред нашите пациенти…и ги печелим, защото сме 
изградили доверие. Това ли е основанието да се гледа на нас като на измамници 
или крадци? Това ли е основанието да се въвеждат все повече и повече 
административни ограничения, които да ни връзват ръцете и да пречат на 
работата ни, да формират опашки пред кабинетите и недоволство сред 
пациентите", питат лекарите. 

От там завършват с думите, че повече няма да позволят да бъдат "потискани, 
пренебрегвани и ограничавани". Според тях прокламираните от МЗ и прокарвани 
чрез Решението на НЗОК промени, по никакъв начин не могат да бъдат 
определени като реформа, не решават проблеми, а задълбочават съществуващите. 
Лекарите са на мнение, че те не носят нищо ново и рационално, защото липсва 
целесъобразност, няма мотивация за лекарите и за пациентите. 

От там са категорични, че следващата седмица започват ефективни 
протести, в които поетапно ще се включват всички области от страната. 

"Настояваме Решението на НЗОК да не влиза в сила! Да остане валиден НРД 2015! 

С писмото се призовава още да се направят преговори с Министерството на 
здравеопазването, но те да бъдат под контрола на премиера. 

 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/zdraveopazvane/28085-Obshtopraktikuvashtite-lekari-vikat-

premiera-za-refer%252C-izlizat-na-protest 

 

 

 

 



 

Масов протест на лекари в Кюстендил 
и Дупница, спират работа 141  
23.03.2016 16:59 | Здраве 

 

Д-р Румен Алексов - шеф на сдружението на общопрактикуващите лекари в 
Кюстендил  

Нито един от 87-те общопрактикуващи лекари в кюстендилския регион няма да 
отвори кабинета си в понеделник, 28 март, в знак на протест срещу натрупаните с 
годините проблеми и лъжи в здравеопзването, обявиха вчера от местната 
съсловна структура. 

„Само два кабинета ще отворят за пациенти - по един в Кюстендил и Дупница с по 
двама дежурни специалисти. Ако сте планирани посещение при вашия лекар за 
този ден - или го направете до края на седмицата, или го отложете, ако не е 
спешно”, посъветва шефът на сдружението на общопрактикуващите лекари в 
Кюстендил д-р Румен Алексов. 

„С наредбите, сътворени набързо то МЗ, се ограничава възможността пациентите 
да се лекуват адекватно и качествено”, каза още той. Лекарите не приемат и 
периодични лъжи от страна на министъра на здравеопазването Петър Москов, 
като тази, че всеки пациент ще получи по едно направление месечно и ще може да 
си прави изследвания , каквито поиска, без да е осигурен финансов ресурс за това, 
мотивираха протеста и обясниха за недоволството си кюстендилските доктори. 

„Лекарите са недоволни от отношението и поведението на здравното 
министерство към тях - по условията за труд, заплащането и др. Протести ще има 
и от лекари в други градове, кюстендилските общопрактикуващи лекари просто 
са от първите в страната - недоволството им е нетърпимо и първи са създали 
организация”, коментираха от съсловието вчера. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5384502 

http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=448
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Лекарите от ловешката болница на 
протест: Ръководството погубва 
лечебното заведение 1851  
22.02.2016 11:56 | Здраве 

 

На протест излизат днес от 12:30 часа лекарите от ловешката МБАЛ „Проф. д-р П. 
Стоянов“. Недоволството по думите им е срещу системно лошо управление без 
никаква перспектива. 

Те искат оставката на прокуриста д-р Снежинка Митова, а Бордът на директорите, 
който е в оставка, да бъде заменен от министъра на здравеопазването с изцяло 
нов. 

Д-р Митова ще даде пресконференция днес в 13 ч. 

Според лекарите в заведението настоящият Борд генерира лоши резултати от 
осем години, а д-р Митова, която е на тази длъжност от 22 октомври 2015 г., 
погубва болницата. Те искат на нейно място да бъде върнат предишният 
прокурист д-р Донка Минкова, обясни пред "Труд" д-р Алекси Делчев. 

Структурните промени, подготвени от ръководството, които са повод за протеста, 
са представени на извънредната сесия на общинския съвет в началото на 
февруари от прокуриста д-р Снежина Митова. Те включват обединяване на 
отделения със свиване на ползваните площи и освобождаване на работещите 
пенсионери, като така се цели намаляване на трудовите и материалните разходи. 

http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=448
http://cache2.trud.bg/Images/Cache/246/Image_5317246_411.jpg


От няколко дни процесът е започнал, но според лекарите в болницата това се 
прави абсолютно некомпетентно. 

Те настояват да бъдат запознати с одита на МБАЛ, да им бъде обяснена 
структурата на разходите, тъй като според тях лечебното заведение изкарва 
достатъчно приходи, дори повече от планираните, но те отиват незнайно къде за 
покриване на незнайни разходи. Изпратили са своя декларация до Българския 
лекарски съюз. 

„Така не можем да работим - дейността не е осигурена. На всичкото отгоре 
парадоксът е, че събират печелившите отделения и то такива, които нямат 
никаква технологична връзка. Уволнява се квалифициран медицински персонал 
без да се назначава нов.“ Това обясни д-р Алекси Делчев. За пример даде 
отделението по ендокринология, в което работи. То се слива с 
гастроентерологията. В новото звено има 9 лекари, 24 легла и шест медицински 
сестри. „Това е технологичен абсурд. Никой не може да работи в тези условия“, 
възмути се той. 

Лекарите формулират исканията си така: 

1. Протест срещу дългогодишното неефективни управление на МБАЛ "Проф. д-р 
П. Стоянов" АД Ловеч, довело до големи финансови задължения. 

2. Протест срещу липсата на реакция от страна на компетентните органи на 
държавата, въпреки че болницата е със 70% държавно участие. 

3.Протест срещу лошата кадрова политика на болницата, в резултат на което 
напуснаха много лекари и медицински сестри в работоспособна възраст, 
недоволни от ниските заплати и недобрите условия на работа - лошата 
осигуреност с медикаменти, апаратура и медицински консумативи. 

4. Протест срещу освобождаването от работа на висококвалифицирани 
медицински сестри с цел спестяване на средства от фонд работна заплата, без 
назначаване на нови медицински специалисти. 

5. Протест срещу безсмислените промени, наричани "структурни" реформи, които 
ръководството се опитва да наложи, променяйки пространственото 
разположение на отделения с положителен финансов резултат, като нарушава 
тяхната самостоятелност и цялост с невъзможност да се спазят изискванията на 
медицинските стандарти и без очакван икономически ефект от тях. 

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5317236 

 

 

 

 



  
 
Джипитата излизат на протест  
23.03.2016 | 15:19  

 
 
Общопрактикуващите лекари ще предприемат ефективни протестни действия 
през следващата седмица. Това се посочва в писмо, изпратено до премиера Бойко 
Борисов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 
В протестите ще се включват поетапно лекари от различни области от страната. 
Медиците изказват огорчението си от пренебрегването на проблемите в 
първичната извънболнична медицинска помощ и формалното отношение от 
страна на Министерството на здравеопазването. В писмото си лекарите настояват 
да не влиза в сила проектът за решение на НЗОК за "служебен" Национален 
рамков договор, а да остане в сила сега действащият договор. Обсъждането на 
всички теми, свързани с общопрактикуващите лекари, да стане на високо 
експертно ниво между ръководствата на МЗ и на сдружението, под контрола на 
премиера, се посочва в писмото. От сдружението допълват още, че не е вярно, че е 
разширен обемът на профилактичните прегледи за възрастни; че са подобрени 
условията по диспансерно наблюдение на пациентите с хронични заболявания; че 
бюджетът за ОПЛ ежегодно и значително расте; че въвеждането на пръстов 
идентификатор ще подобри качеството на достъпа и контрола, особено при ОПЛ; 
че "има изобилие от талони за консултация в резултат на тяхното увеличение" и 
други. 
 
http://www.novini.bg/news/343333-
%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.html 
 



 

Общопрактикуващите лекари излизат 
на протест следващата седмица  
Днес, 15:40 • БТА  

Общопрактикуващите лекари ще предприемат ефективни протестни действия 
през следващата седмица. Това се посочва в писмо, изпратено до премиера Бойко 
Борисов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

 

В протестите ще се включват поетапно лекари от различни области от страната. 
Медиците изказват огорчението си от пренебрегването на проблемите в 
първичната извънболнична медицинска помощ и формалното отношение от 
страна на Министерството на здравеопазването.  

В писмото си от сдружението настояват да не влиза в сила проектът за решение 
на НЗОК за "служебен" Национален рамков договор, а да остане в сила 
сегадействащият договор. Обсъждането на всички теми, свързани с 
общопрактикуващите лекари /ОПЛ/, да стане на високо експертно ниво между 
ръководствата на МЗ и на сдружението, под контрола на премиера, се посочва в 
писмото. 

Извършените и предлаганите промени в закони, наредби и проекта за решение на 
НЗОК, засягащи правилата на работата на ОПЛ, не водят до пряк или косвен ефект 
върху здравното състояние на хората. От сдружението допълват още, че не е 
вярно, че е разширен обемът на профилактичните прегледи за възрастни; че са 
подобрени условията по диспансерно наблюдение на пациентите с хронични 
заболявания; че бюджетът за ОПЛ ежегодно и значително расте; че въвеждането 
на пръстов идентификатор ще подобри качеството на достъпа и контрола, 
особено при ОПЛ; че "има изобилие от талони за консултация в резултат на 
тяхното увеличение" и други. 

http://news.bnt.bg/bg/a/obshchopraktikuvashchite-lekari-izlizat-na-protest-
sledvashchata-sedmitsa 



 

Джипита на протест срещу служебния рамков договор 
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Джипитата в страната 
излизат на протест срещу 
служебния рамков договор, 
изготвен от здравните 
власти. Недоволството е 
провокирано от факта, че 
според лекарите еднолично 
наложеният документ ще 
заблуди пациентите и ще 
задълбочи проблемите в 
здравеопазването. 

От организацията, която 
представлява 
общопрактикуващите 
лекари в страната, са 
убедени, че в договора има 
десетки неистини. В 

отворено писмо до отговорните институции и премиера джипитата определят като 
неверни твърденията, че се увеличава броят на профилактичните прегледи за 
възрастни и за деца. Според общопрактикуващите лекари не е вярно и, че има 
изобилие от направления за прегледи при специалист. 
 
"Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък, или каквато и несъществуваща 
в нашия език дума да бъде измислена за него, ще подобри по някакъв начин 
качеството на достъпа и контрола в системата", посочват още от сдружението на 
общопрактикуващите лекари в България. 
 
Оттам допълват, че ефективните протестни действия ще започнат от следващата 
седмица, а едно от основните искания на джипитата ще бъде служебният рамков 
договор да не влиза в сила. 
 
Той бе въведен след като от Лекарския съюз отказаха да подпишат стандартен 
рамков договор, защото се обявиха срещу политиките на ресорния министър Петър 
Москов.  
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Автор: Vsekiden.com 

Лекарите излизат на протест срещу служебния рамков договор 

 

Личните лекари в страната излизат на протест срещу служебния рамков договор, 
изготвен от здравните власти. Те са категорични, че еднолично наложеният 
документ ще заблуди пациентите и ще задълбочи проблемите в 
здравеопазването. 

Медиците отсичат, че в договора има десетки неистини и в отворено писмо до 
институциите и премиера те дават като пример твърдението, че се увеличава 
броят на профилактичните прегледи за възрастни и за деца. Според 
общопрактикуващите лекари не е вярно и че има изобилие от направления за 
прегледи при специалист. 

„Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък, или каквато и 
несъществуваща в нашия език дума да бъде измислена за него, ще подобри по 
някакъв начин качеството на достъпа и контрола в системата", посочват още от 
сдружението на общопрактикуващите лекари в България. 

Те допълват, че ефективните протестни действия ще започнат от следващата 
седмица, а едно от основните искания на джипитата ще бъде служебният рамков 
договор да не влиза в сила. 

Той бе въведен, след като от Лекарския съюз отказаха да подпишат стандартен 
рамков договор, защото се обявиха срещу политиките на ресорния министър 
Петър Москов. 

http://www.vsekiden.com/193967 



 

 

Д-р Христо Димитров, зам.- 
председател на РК на БЛС: Очаква се 
ефективен лекарски протест в цялата 
страна  
23 Март 2016 | 14:46 | Агенция "Фокус"  

 

Снимка: Информационна агенция "Фокус" 

Велико Търново. Очаква се ефективен лекарски протест в цялата страна. Това каза пред 

журналисти във Велико Търново д-р Христо Димитров, заместник-председател на 

Районната колегия на Българския лекарски съюз, предаде репортер на Радио „Фокус”-

Велико Търново. По думите му, той ще се състои другата седмица, но все още няма 

определена конкретна дата. Д-р Христо Димитров поясни, че този, който създава хаоса в 

системата на здравеопазването трябва да поеме отговорност за това. „Протестът ще се 

изразява най-вероятно в спиране на дейността”, допълни зам.- председателят на 

Районната колегия на БЛС.  

 

Рени ПЪРВАНОВА  

http://focus-news.net/news/2016/03/23/2213724/d-r-hristo-dimitrov-zam-predsedatel-na-

rk-na-bls-ochakva-se-efektiven-lekarski-protest-v-tsyalata-strana.html 
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