
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинските сестри продължават да се топят поради ниското заплащане, което получават. Някои 
от тях се пенсионират, други заминават за чужбина. Това заяви в предаването „Денят започва“ на 
БНТ Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здрав-
ни грижи. Тя изтъкна, че в системата липсват 30 000 сестри, БАПЗГ от години поставя проблемите в 
полезрението на управляващите и отговорните институции, но засега решение на проблема с ниско-
то заплащане не е намерено. В Новия колективен трудов договор е залегнала  стартова работна запла-
та за професионалистите по здравна грижа в размер на 1 500 лева, но такива стартови заплати са пос-
тигнати в много малко лечебни заведения в страната.  Милка Василева подчерта, че специалистите по 
здравни грижи трябва да познават своите трудови права и да ги отстояват. Затова БАПЗГ съвместно 
със Синдиката на българските медицински специалисти са провели на 27 август тази година  безплат-
но онлайн обучение по тези въпроси. Тя уточни, че основен ангажимент на Асоциацията е да органи-
зира продължаващо обучение за своите членове, а синдикатите, в случая СБМС, се занимават със за-
щитата на трудовите права на медицинските специалисти и ако те са нарушени в техните правомо-
щия е да инициират протестни действия и стачки.   

 
  

Милка Василева, 

председател на УС на БАПЗГ: 
 

НАМИРАМЕ СЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ, В КОЙТО СА НУЖНИ  

РЕАЛНИ СТЪПКИ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА СЪСЛОВИЕТО 



  
 
 

 
 
На въпрос от водещата Христина Христова защо отново изниква на дневен ред въпросът за ниското 
заплащане на професионалистите по здравни грижи Милка Василева изтъкна, че в основата на този 
проблем е неправилното разпределение на финансовите средства в системата на здравеопазването. 
Тя за пореден път припомни, че БАПЗГ от години иска стартовата заплата за професионалистите по 
здравни грижи за бъде в размер на три минимални работни заплати, защото по думите ѝ  това е пси-
хологическата бариера, която  би мотивирала млади хора да се насочат към трудните и отговорни 
професии от направление „Здравни грижи“. Милка Василева изтъкна още, че отговорните институ-
ции трябва да си свършат работата и да се погрижат за специалистите по здравни грижи, за да има 
кой да се грижи за пациентите днес и в бъдеще. Тя отчете, че промените в здравната сфера изискват 
време, нужен е политически консенсус и воля за тях, както и те да се осъществяват по правилата. 
„Намираме се в исторически момент, в който са нужни реални стъпки за спасяването на съсловието“, под-
черта председателят на БАПЗГ. 
 
С коментар в предаването се включи проф. д-р Андрей Кехайов – президент на Югоизточно евро-
пейския медицински форум (ЮЕМФ), който  говори за акцентите в предстоящия XI конгрес на 
ЮЕМФ, който ще се състои от 7 до 11 септември в Пловдив. На специална кръгла маса на форума ще 
бъдат поставени големите проблеми в здравеопазването и необходимостта от работещи решения в 
дългосрочен план. Един от тези проблеми е огромният недостиг на медицински специалисти в някои 
региони на страната, което изисква планиране и начертаване на перспективи за развитие с участието 
на всички заинтересовани страни. Той припомни големия национален протест  на лекари и меди-
цински сестри в София през 2007 г., когато той е бил председател на Българския лекарски съюз и 
всички проблеми са посочени на институциите и обществото. Но за съжаление кадровата и финансо-
вата кризи в системата продължават. 
 
Проф. Кехайов посочи необходимостта от справедливо разпределение на финансовите ресурси в 
здравеопазването и преодоляване на диспропорциите  в различните региони на страната. „На кръгла-
та маса в Пловдив ще изтъкнем конкретни проблеми, които видяхме при посещенията си в различни градове. 
Надяваме се да се направят съответните изводи. Очакваме представители на отговорните институции, об-
ластни управители, кметове, представители на европейски структури, лекари от страната и чужбина, спе-
циалисти по здравни грижи, фармацевти“, уточни проф.  Кехайов. Той подари на водещата две свои 
книги – „Системен подход и системен процесен анализ в здравеопазването“, написана в съавторство с 
проф. Петър Николаков и проф. Александрина Воденичарова и монографията „Пътеводител в поня-
тийните „дебри“ на българския здравен мениджмънт“ със съавтор проф. Петър Николаков.  
 
 

Излъчено на 29.08. 2022 г.  
 

 


