
Премиерът Бойко Борисов към медиците от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИТЕ! 

 

„Благодаря Ви за всичко, което правите! И се пазете, защото сте ни ценни! 

Много разчитаме на Вас, тъй като медицината и науката трябва да ни водят в това 

какво правим срещу коронавируса“. С тези думи министър-председателят Бойко Борисов 

се обърна към лекарите, медицинските сестри, санитарите и доброволците по време на 

посещението си в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където инспектира ремонтирани 

клиники. За това информира на 05.05.2020 г. БНР като се позова на правителствената 

пресслужба. 

 

Спешната болница вече разполага с модерен 48-канален ядрено-магнитен 

резонанс, с който могат да се извършват всякакви видове изследвания. Той е на стойност 

2,5 милиона лева и е закупен със средства, отпуснати от правителството през декември 

2019 г. Лекарите разказаха на премиера Борисов за уникалните специфики на ядрено-

магнитния резонанс, който към настоящия момент е най-добре окомплектованият в 

България. 

 

Министър-председателят Борисов инспектира също сградата на Клиниката по 

неврохирургия, в която е извършен ремонт на стойност 2 млн. лв., отпуснати от Фонд 

„Енергийна ефективност“. А с над 3 млн. лв. по линия на Фонд „Джесика“ е закупено 

оборудване като уникална за България невронавигация и нови операционни маси. 

Началникът на клиниката проф. д-р Николай Габровски отбеляза, че модерната 

апаратура е на най-високо ниво, дава изключителни възможности и голяма технологична 

обезпеченост. 

 

Директорът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов посочи, че с 500 000 лева, отпуснати 

от Министерството на здравеопазването, е извършен ремонт в Лицево-челюстната 

хирургия. Това става възможно след като болницата по лицево-челюстна хирургия стана 

част от „Пирогов“ през ноември 2019 г.  

  

„Аз не давам оценки, питах професорите, сестрите, докторите – прекрасно са се 

справили. Най-съвременната апаратурата, най-добрите скенери, а и така са 

конструирани, за да не се разкарват пациентите по различни отделения и болници“, заяви 

премиерът Борисов пред журналисти след огледа на извършените дейности в спешната 

болница.  

 

Около 280 000 пациенти преминават годишно през Спешното отделение на 

„Пирогов“, а за лечение в болницата остават около 52 000 души.  

 


