
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Съдът спря увеличението на заплатите на медиците, което бе-
ше заложено в последния Анекс към Националния рамков до-
говор (НРД). Решението е на тричленен състав на ВАС и под-
лежи на обжалване. От НЗОК и от Министерството на здраве-
опазването  заявиха за Clinica.bg, че ще обжалват определение-
то. Какво следва оттук нататък, как специалистите по здравни 
грижи в болниците гледат на решението. Това попитахме 
Милка Василева, председател на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ): 
 
"Всички сме разочаровани, защото обещанията, които правителс-
твото в оставка даде, както и подписаният анекс към НРД, догово-
рен от Българския лекарски съюз, ни даде известен оптимизъм, че 
могат да се случат и някои добри неща за нашето съсловие. Добри-
те неща започнаха с повишаването на заплатите. Тук дори не гово-
рим за реално остойностяване на труда, а за нищожното заплаща-
не, за което сега работят професионалистите по здравни грижи от 
много години. Разочарованието от определението на съда е голямо. 
Явно, живеем в абсурдна държава! Когато една стока изчезне, обик-
новено цената й се повишава. При нас е точно обратното. 
 
Професионалистите по здравни грижи непрекъснато намаляват и техният труд се оценява все по-лошо и по-лошо. 
В крайна сметка, ние многократно сме заявявали нашите искания и те не са самоцелни, а са за да останат профе-
сионалистите по здравни грижи в страната и да са в полза на българските пациенти.  
 
Сега, каквото и да кажем, е въпрос на лично решение на хората, дали ще продължат да работят при унизителни 
условия и ниско заплащане, и при крайно неуважение към нашите професии, или ще изберат друг път. Това е поред-
ната подигравка! Ако нещата не се променят след обжалването на определението на съд от страна на Министерс-
твото на здравеопазването, от наша страна ще има и съответни действия, разрешени от закона. Дали те ще бъ-
дат протести или нещо друго, ще решим допълнително заедно със синдикатите. За момента изчакваме окончател-
ното решение след обжалването.  
Случилото се за нас е голяма болка, която беше стоварена в момент, когато очаквахме да се случат малко по-добри 
неща. Не бива да забравяме, че вълната от COVID-19 се надига и отново някой трябва да се грижи за хората, които 
са не само в лечебните заведения, но са и в извънболничната помощ. Това много често се забравя. В момента никой 
не получава пари за работа с пациенти с коронавирусната инфекция. От правилното решение на правителството 
в оставка или на ново бъдещо правителство зависи дали и тези специалисти по здравни грижи, които имаме сега, 
ще останат в България." 
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