ДО МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ
от
„БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”, ЕИК 176903298,
с адрес в гр.София, бул.Джеймс Баучер 76,

ОТНОСНО: Писма на регионалните здравни инспекции от 06.06.2019 г.
във вр. с писмо на г-н Кирил Ананиев

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Обръщаме се към Вас по повод на Ваше писмо за изпълнението на чл.98 от Закона
за лечебните заведения (ЗЛЗ), разпространено от всички лечебни заведения в страната чрез
регионалните здравни инспекции (РЗИ).
Както сме обявили от учредяването си, Българска болнична асоциация има амбицията
да бъде обединител на всички лечебни заведения у нас, в полза на утвърждаването на
стандарт за по-добро здравеопазване в България. Нашите членове са с различна собственост,
частна и общинска, и искаме да ви уверим, че още преди промяната в чл.98 от ЗЛЗ,
информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и
начина на заплащането им на лечебните заведения, се излагат на общодостъпно място в
сградите, обичайно на входа им. Тази практика е от години и многократно е била обект на
проверка от съответните РЗИ по места.
Повод за изказване на настоящата позиция на ББА е внушението, което се прави от
медиите върху обществеността по повод на Вашето писмо, че има някакво съзнателно
прикриване на ценоразписи на лечебни заведения. Такъв тип медийни внушения не са от

полза за никой участник в сектор Здравеопазване, който и без това е раздиран от напрежение
по различни поводи.
Имаме уверението на нашите членове, че чл.98 от ЗЛЗ се спазва, и ако някое
лечебно заведение е избрало да оповести ценоразписа си не на „интернет страницата“,
а „по друг обичаен начин“, то това е възможност, която закона дава и не е коректно, да
се настройва българския гражданин и най-вече пациентите, в обратния смисъл.
Що се отнася до качване на информацията на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването, това е извън предела на влияние, което лечебните заведения имат.
Използваме случая да предложим, темата за необходимостта от доплащане при
недофинансираните пътеки да бъде разгледана открито и заедно всички заинтересовани
страни в сектора да дадат предложения и изработят изменение, които да са и интерес на
пациентите. За пример - цената за избор на екип и избор на лекар стои от години фиксирана
без основание за това, предвид, че определянето на възнагражденията на медицинските
специалисти в отделните лечебни заведение в никакъв случай не е фиксирано и еднакво.
Насочваме вниманието Ви към един добре работещ модел – Методиката за закупуване на
дейностите в извънболничната дентална помощ от НЗОК, който може да се ползва като
успешен модел и в много случаи в болничната помощ, за което ББА поема ангажимент да
изработи предложение и да го представи на всички заинтересовани и институциите.
С уважение:__________________________
София,
18.06.2019 г.

Андрей Марков
Председател
Българска болнична асоциация

