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Изх. № 174/14.09.2018 г.  
 
 
 
 
ДО 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
 
 
 
Относно: Становище на УС на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи по повод предложения от 
министъра на здравеопазването Нов модел за реформа на 
здравеопазването.  
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
 
Позволете ми от името на УС на БАПЗГ и от свое име да Ви 

благодаря за поканата да участваме в организираната и проведена от Вас  
среща със съсловните организации по повод представяне на модел за 
реформа на здравеопазването. 

 На 12.09.2018 г. проведохме заседание на УС на БАПЗГ и се 
запознахме подробно с предоставения ни от МЗ материал по посочената 
тема. Дискусията протече отговорно и с голяма доза критичност. 
Поздравяваме Ви за отговорното решение да поставите на широко 
обществено обсъждане новия модел и изцяло заставаме зад неговите цели.  
Според нас и двата модела имат добри страни, но и много неясноти, които 
надявам се ще бъдат уточнени след официалното представяне на модела на 
Националната кръгла маса на 26.09.2018 г. След това ще си позволим да 
коментираме конкретно предложените варианти и да отправим 
предложения. На сегашния етап ни вълнуват следните въпроси: 

1. Убедени сме, че ролята на съсловните организации не бива да се 
подценява в процеса на вземане на решения и настояваме БАПЗГ да бъде 
призната за равностоен партньор в договорния процес и да се утвърждава 
ролята на организацията при изпълнение на делегираните от държавата 
функции.     

2. Какъв ще е подходът към хората с нередовни здравни осигуровки? 
3. Има ли предвиден механизъм за съхраняване на малките лечебни 

заведения, особено в отдалечените или трудно достъпни региони? 
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4. Кой и в какъв процент ще поеме здравните осигуровки на децата, 

учащите се, държавните служители и хората в социален риск при двата 
модела? 

 
Пожелаваме Ви успех и искрено се надяваме да бъдат намерени най-

правилните решения за реформа на здравеопазната система за постигане 
на повишена удовлетвореност както при пациентите, така и при 
медицинските специалисти. 

 
 
 
 
 
 
 

С УВАЖЕНИЕ,  
МИЛКА ВАСИЛЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПЗГ 
 


