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ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

приета на 12.05.2018 г. на Национален протестен митинг, организиран от  Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/. 

„НАСТОЯВАМЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И СОЦИАЛНИЯ 
СТАТУС НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ “ 

Ние, професионалистите по здравни грижи, работещи в системата на 
здравеопазване, се обръщаме към Президента на Република България, 
Председателя на Комисията по здравеопазване в 44-то Народно събрание, 
към Министър-председателя на Република България, към Министъра на 
здравеопазването, към работодателските организации - дълго време 
чакахме обещани действия за промяна! Получихме откъслечни решения 
без ясна стратегия за подобряване на професионалния и социалния ни 
статус.  

Ние сме най-многобройното съсловие в здравеопазването. Ние сме 
изключително ценни за обществото професионалисти и заслужаваме 
уважение и признание на висококвалифицирания ни труд.  

Здравните грижи сега са нашето общо утре! 
 За да се спаси най-многобройното съсловие в системата на 

здравеопазването, ние настояваме за:  
1. Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и 

разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г. 
2. Промяна на модела на финансиране на здравната система, която да 

доведе до достойно оценяване на труда ни – стартова заплата, равна 
на три минимални работни заплати.  

3. Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата 
квалификация, съгласно КТД. 

4. Задължително участие на държавата и работодателите в кариерното 
израстване и продължаващото обучение на специалистите по 
здравни грижи. 

5. Приемане и спазване на медицинските стандарти, с ясен регламент 
за необходимия брой медицински сестри, акушерки, 
фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и 
рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в 
кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и 
училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички 
структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на 
оцеляването. 

С настоящата декларация заявяваме, че не приемаме 
пренебрежителното отношение към нашите професии и декларираме 
своята готовност за протестни действия чрез всички разрешени от закона 
форми, докато не бъдат постигнати исканите от нас промени.  


