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УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАРИТКОВА, 

Българска болнична асоциация с интерес участва в Национална кръгла маса, 

посветена на състоянието на системата на здравеопазване в България и необходимите 

промени в здравния модел.  

За нас беше важно да чуем идеите за развитие на здравноосигурителната 

система, заложени в оповестения от Министерство на здравеопазването като финален, 

модел за реформа, представен за първи път публично и официално по време на 

кръглата маса. Не по-малко значение има факта, че на форума беше дадена възможност да 

вземат отношение представители на съсловните организации, болничните асоциации, 

народни представители, застрахователните асоциации, пациентски организации и други 

заинтересовани лица и организации. Не на последно място, беше позитивно да видим 

моделите на финансиране на здравеопазването в други европейски държави, от които 

можем да черпим опит. 

Представената концепция предполага диалог и широк обществен дебат, който да 

изложи позициите на всички заинтересовани страни с цел гарантиране, че и при новия 

модел на финансиране, ще има оптимални условия за лечение на пациентите.  

Постигането на обществен консенсус по предложените модели би бил постижим 

единствено, когато по-широк кръг от представители на страните се включат в преговорните 

процеси.  От съществено значение за успеха на модела е остойностяването на дейностите в 

ясно дефиниран основен пакет, който да се покрива от задължителната 

здравноосигурителната вноска, въвеждане на ясни медицински стандарти и правила за 



 

добра медицинска практика, дефиниране на ролята и правомощията на частните здравни 

фондове,  създаване на актуални алгоритми за клиничните пътеки. 

В този контекст потвърждаваме желанието си да участваме активно в 

процесите на създаване на новия модел на финансиране на здравната система. Както 

изразихме по време на кръглата маса, Българска болнична асоциация представлява 

интереса на широк кръг лечебни заведения със съществена роля в лечебния процес. 

Видяхме и в представения Германски модел, че ролята на болничните асоциации е в 

гръбнака на взаимоотношенията и това има своята безспорна логика, като се вземе 

предвид функцията на лечебните заведения за болнична помощ.  

Изразяваме също готовността си за участие в процесите на подготовка на 

медицински стандарти и молим да ни включите в работните групи по тях, макар и във 

финална фаза.  

Ръководени от интересите на пациентите имаме готовност за съдействие и по 

дейносите на Министерството на здравеопазването по остойностяване на клиничните 

пътеки, остойностяването на лекарския труд, определянето какво да включва основният 

пакет и колко да струва. Обръщаме Ви внимание, че именно Болниците са тези, които 

влагат средства за осъществяване на лечението на пациентите, заплащат заплати на 

медицинския персонал и ежедневно са изправени пред предизвикателството да 

задържат добрите кадри в България, да следват най-добрите медицински 

нововъведения и да осигурят адекватност на оборудването си и легловата база. 

Нашето участие и вземане на становището ни предвид, по време на тези предшестващи 

реформата процеси и остойностяване, ще гарантира легитимността на бъдещите решения. 

Реформата в здравеопазването, започната по инициатива на МЗ засяга всички 

участници в процеса, ето защо вярваме, че чрез конструктивен диалог и сътрудничество 

бихме създали работещ модел на здравноосигурителна система в България.  

 

С уважение:__________________________ 

София,        

19.07.2019 г.                   адв. Свилена Димитрова 

         Председател на УС на ББА 

       

         

 


