
 

 

                                                                       ДО 

         ВЕЖДИ РАШИДОВ,  

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

      ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                                       НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

                                                                        

      ОТ  

 БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ 

ЕИК 176903298, чрез адв. Свилена Димитрова, 

Председател на Управителния съвет 

            с адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 85 

 

 

Относно: Проект на решение на Народното събрание за приемане на Национална здравна 

стратегия 2030, № 48-202-03-2, внесен от Министерски съвет на 21 октомври 2022 г. 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н РАШИДОВ 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ТОНЕВ, 

  

Обръщам се към Вас във връзка с Проект на решение на Народното събрание за 

приемане на Национална здравна стратегия 2030, № 48-202-03-2, внесен от Министерски 

съвет на 21 октомври 2022 г. 

 

Българска болнична асоциация, в качеството си на сдружение, представляващо голяма 

част от частните лечебни заведения в България, изразява становище по предложената 

Национална здравна стратегия. 

 

На първо място, документът поставя само цели, които без промяна на 

финансовия модел, без яснота за ресурсите и изпълнението ще останат само на хартия.  

 

На второ място, в частта „Преструктуриране и технологично развитие на болничната 

помощ“ липсват каквито и да било мотиви за решенията, които се предлагат по отношение на 

активната политика за гарантиране на достъпа на населението до болнична помощ.  

 

По-конкретно силно притеснение буди текстът, който казва, че „ще се сключва 

селективно договаряне със здравната каса“. Подобен подход никога досега не е бил 

предприеман и без мотиви и критерии как би могъл да се прилага, това може само да създаде 

неочаквани проблеми.  

 



 

 

По отношение на предложението „да бъдат създадени стимули за осигуряване на 

възможно най-голям обхват медицински услуги в една болница“ не става ясно по какъв начин 

създаването на повече структури ще гарантира повече качество.  

 

Като цяло подкрепяме създаването на механизъм за обвързване на финансирането на 

болниците с резултатите от дейността им и качеството на предоставяните услуги, тъй като 

това е проблем, който не е намерил решението си до момента. Но липсва информация как би 

се постигнала тази цел, какво конкретно ще се направи, кои ще проследява и т.н. 

 

Национална здравна стратегия 2030 касае българската политика в здравеопазването за 

много дълъг период от време и тя би следвало да отразява мнението, анализа, експертизата и 

становищата на всички засегнати страни. Планове от такъв мащаб, които предопределят 

бъдещето на една от най-важните системи на държавата – здравната – трябва да бъдат 

внимателно обсъдени и съставени заедно с всички заинтересовани страни. Не знаем да са 

организирани кръгли маси или други форми на широка дискусия по всеки от основните 

приоритетни цели.  

 

Обръщаме внимание и на друг важен факт – в документа липсват, както план за 

изпълнение на заложените стратегически цели, така и бюджетна обосновка.  

 

На база на всичко изброено по-горе Българска болнична асоциация не подкрепя  

Проект на решение на Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 

2030 във вида, в който се предлага в момента. Считаме, че е необходимо Стратегията да бъде 

обсъдена и съобразена с мнението на всички страни, от които зависи бъдещето на 

здравеопазването в България, за да бъде тя ефективна и да доведе до тези реформи, от които 

се нуждаем от години.  

 

     С УВАЖЕНИЕ: Адв. Свилена Димитрова 

                     Председател на УС на ББА 

 

 


