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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 6/2018 

 

   

Националният протест, който организира Българс-
ката асоциация на професионалистите по здравни 
грижи, целеше да постави за пореден път в дневния 
ред на отговорните институции наболелите пробле-
ми на специалистите по здравни грижи у нас: кадро-
вия дефицит, ниските заплати, необходимостта от 
ясни регламенти за броя на специалистите в лечеб-
ните звена и учебните заведения, приемане на стан-
дарти за упражняване на професиите,  нуждата от 
участие на държавата и работодателите в продължа-
ващото обучение и кариерното развитие на медици-
те. Тези искания залегнаха в протестната деклара-
ция, която изпратихме до Президента и Министър-
председателя на Република България, до Председа-
теля на Комисията по здравеопазване в 44-то Народ-
но събрание, до Министъра на здравеопазването и 
работодателските организации в здравеопазването. 
А именно: 

 

 Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в 
България и разработване на национална стратегия и план 
за действие до 2021 г. 

 

 Промяна на модела на финансиране на здравната система, 
която да доведе до достойно оценяване на труда ни – стар-
това заплата, равна на три минимални работни заплати.  

 

 Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придоби-
тата квалификация, съгласно КТД. 

 

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

 

 Приемане и спазване на медицинските стандарти, с ясен 
регламент за необходимия брой медицински сестри, аку-
шерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, 
медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на паци-
ентите 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 оцеляване-
то. 

 

Получихме много широка подкрепа от съсловни и 
пациентски организации, асоциации и синдикати: 
Българския Лекарски съюз, Българския зъболекарс-
ки съюз, Съюза на фармацевтите в България, Алиан- 
са на българските акушерки, Пациентски организа-
ции "Заедно с теб",  Асоциация на пациентите с он- 
 
 

 
кологични заболявания, Националната асоциация 
на децата и младите хора с диабет, Федерация на 
синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Меди-
цинска федерация към КТ "Подкрепа", Национален 
синдикат "Защита". Получихме и мощна междуна-
родна подкрепа в лицето на генералния секретар на 
Европейската федерация на сестринските асоциа-
ции (EFN) г-н Пол Дьо Рав. Подкрепиха ни и 
съсловните организации на медицинските сестри в 
Румъния, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Косово и Албания.  
Нашият протест бе широко отразен от българските 
медии, така че и широката общественост чу за 
нашите искания.  

 

Както вече писахме в пети брой на електронния 
бюлетин "Здравни грижи" получихме отговори от 
институциите, към които се обърнахме. Наясно сме, 
че им е нужно технологично време, за да предприе-
мат конкретни действия. Здравният министър Ки-
рил Ананиев заяви в парламента, че ще представи 
два модела за развитие на българското здравеопаз-
ване, които ще бъдат подложени на обществено 
обсъждане. Ръководството на БАПЗГ има готовност 
да изрази своето експертно станови-ще по тях. 
Асоциацията е в постоянна връзка и със синдикал-
ните централи, които подготвят проекта на нов 
Колективен трудов договор (КТД). Също така 
наблюдаваме процесите, свързани с изработване на 
бюджета за здравеопаз-ване и на бюджета на НЗОК 
за 2019 година.  

 

В резюме: очакваме до края на годината да се отде-
лят повече средства за здравеопазване, да се въведе 
нов модел за разпределението им, за се сключи нов 
КТД  и в резултат на всичко това да има по-високи 
заплати за специалистите по здравни грижи през 
следващата година. Наясно сме също, че са нужни и 
преговори между синдикалните организации и ра-
ботодателите за сключване на КТД по места. 
Ако нищо от нашите искания не се осъществи в ра-
зумен период от време, ще използваме правото си 
отново да изразим нашето недоволство по начини-
те, разрешени от закона. 

 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 6/2018 г. 

 ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ 
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Какви действия трябва да предприеме БАПЗГ  
след Националния протест на професионалистите по здравни грижи,  

проведен на 12-ти май 2018 г. в София? 


