
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Вчера, 9 ноември, Българският лекарски съюз поиска 
оставката на управителя на Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК) проф. Петко Салчев и 
председателя на Надзорния съвет на НЗОК - д-р 
Александър Златанов. Основните причини са 
несъгласието на съсловната организация цените на 
клиничните пътеки да се вдигнат само с 8%. Имат ли 
основание за недоволство медиците, попитахме и Мил-
ка Василева, председател на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи. Тя участва в 
пресконференцията на съсловната организация на ле-
карите в знак на подкрепа.  
 

"Моето присъствие беше в подкрепа на това, което чухме 
от д-р Иван Маджаров. Защото БЛС и НЗОК са договорни 
партньори и би трябвало да очакваме и ние добри решения 
за нормално функциониране на здравеопазната система. 
Ние не договаряме по закон, но всъщност нашите искания са 
пределно ясни и те са представени на Лекарския съюз, кой-
то в случая защитава и нашите интереси.  
 
Вие знаете, че в цялата страна в момента назряват протестни действия. Има реални протестни действия в Доб-
рич, Благоевград и Враца, именно затова че там колегите не могат да получат основна заплата в размер на 1500 
лева, каквато е договорена с Колективния трудов договор. И както беше последното изречение от декларацията на 
БЛС: „Добре заплатените медицински специалисти лекуват добре". Ние сме абсолютно съгласни с това станови-
ще, защото когато хората имат финансова сигурност, те могат да се изявяват професионално по най-добрия на-
чин. И ние сме част от медицинската общност, част от медицинския екип и всъщност сме заедно.  
 

Не мога да говоря с параметри, защото не участвам в тези преговори, но заложеният ръст на клиничните пътеки 
не е достатъчен. Освен това отново говорим за несправедливо разпределение на средствата. И както каза д-р Ма-
джаров, когато средствата са преведени на работодателите, тогава ние можем да изискваме от тях справедливо 
разпределение. А, именно тази методика, за която той говореше от миналата година, тя всъщност не се спазва. 
Проблемите са толкова много, че за да се коментират, трябва да се обясни каква е тази методика, защо не се изпъл-
нява, кой точно не спазва партньорските взаимоотношения. Проблемът е в разпределението на средствата. И ес-
тествено, Вие знаете, медицински сестри няма, вече и лекари няма." 
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Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

 

ПРОБЛЕМЪТ Е В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА 


