
ПЕТИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ 2019 

 
ДО 

Българската общественост, 
Президенство, 
Правителство,  
Народните представители в 44 ОНС 
Онбутсман на Р. Българя, 
Българска Православна Църква. 

                                                                                                                                

Нашите искания са за: 

1. Осигуряване на финансиране, Национална стратегия и мерки за бързо и трайно 
решение на проблема с трансплантациите на национално ниво. 

- Кандидатстване за пълноправно членство в Евротрансплант; 

- Сключването на договори с клиники за трансплантации извън България да се 
превърне в държавна политика; 

- Сключване на договори за извършване на трансплантации у нас от 
специализирани чужди екипи, докато бъдат обучени български специалисти и 
създадени български екипи (прилагане на Румънския опит); 

- Финансиране на обучението на наши специалисти за усвояването и въвеждането 
у нас на иновативни техники и доказали ефективността си чужди клинични 
практики, непопулярни у нас; 

- Осигуряване от НЗОК на средства за провеждане на адекватен по 
продължителност и грижа постоперативен период за трансплантираните болни;  

- Спешно осигуряване на финансиране и условия за пълноценна работа на фонда 
за лечение на деца, фонда за лечение в чужбина, агенцията по трансплантации, 
агенцията за закрила на детето; националния регистър на новородените; 

- Огласяване сред обществото на изменения и допълнен закон за 
трансплантациите от 31.12.2018 год., особено частта, касаеща дарението на 
донорски органи;  

2. Спешно изработване на Национална стратегия и организация в здрвеопазването 
за овладяване на детската смъртност; 

3. Спешно изработване на стратегия и организация в здравната мрежа за 
намаляване на предотвратимата смърт; 

4. Спешно изработване на стратегия за оптимизиране организацията на здравната 
помощ и услуги. Финансиране и въвеждане на достъпни нови техники и методи 
за ранна диагностика и ефективно лечение на заболявания и 
животозастрашаващи състояния, чието лечение не се прилагат у нас, или 
достъпът до него е ограничен; 



5. Спешно изработване и финансиране на мерки, насочени към задържане на 
новозавършилите медици у нас, стимулиране на специализацията им и 
реализацията им в България; 

6. Осигуряване на достойно заплащане и условия на труд за медицинските сестри с 
цел връщане интереса към професията и обезпечаване на нарастващата 
потребност от специалисти по здравни грижи както в болниците, така и в 
детските заведения; 

7. Премахване на лимитите в болничната и доболничната помощ; 

8. Във връзка с универсалното покритие, създаване на равномерно разпределена и 
ефективна система на здравеопазване в цялата страна, така че, болните, дори и 
от най-отдалечените части от страната, да могат да получат нужната обща и 
специализирана медицинска грижа и лечение; 

9. Разкриване на държавни хосписи за долечение на болни след инсулт и инфаркт и 
за хора с тежки следоперативни състояния, както и на държавни центрове за 
палиативни грижи, за хора с напреднали тежки онко-заболявания и др. 
страдания; 

10. Финансиране и организиране на държавни центрове за психологическо 
консултиране и лечение на хора с психиатрични,психосоматични, неврологични и 
невродегенеративни заболявания. Връщане на клиничните психолози в 
болничните екипи. 

11. Разкриване на нови държавни домове за възрастни хора и хора с увреждания; 

12. Осигуряване на достъп до безплатно, за сметка на държавата, амбулаторно и 
болнино лечение на социално слабите хора, както е в целия нормален свят; 

13. Финансиране разкриването на специализирани диагностични и лечебни 
центрове за специфични хронични, водещи до социално значими заболявания 
инфекции, като лаймска болест, например, както и за редки заболявания.(В 
Румъния има специализиран център за лаймска болест и българските 
здравноосигурени болни са принудени да търсят за своя сметка помощ там); 

14. Актуализиране на Наредба №5 на МЗ от 1978 год., гарантираща закрила срещу 
уволнение на болни само с 6 социално значими заболявания. Тази наредба 
никога не е била актуализирана. Тя е неадекватна по отношение на съвременната 
дефиниция за социално значимо заболяване и е дискриминираща по отношение 
на хиляди пациенти. Болните с хипертония, множествена склероза, ревматоиден 
артрит, Паркинсонова болест, ХИВ и др. остават извън наредбата, т.е. са 
дискриминирани и уязвими; 

15. Преустановяване монопола на Здравноосигурителната каса;  

16. Здравноосигурителните вноски да вървят след пациентите;  

17. Спиране на тенденцията за разкриване на нови частни болници, които имат голям 
принос за източване на Здравната каса, без да дават принадена стойност за 
здравеопазването ни като цяло; 



18. Да се осигурят достойно заплащане и условия на труд за медицинския персонал в 
университетските болници и специализираните държавни болници, които 
предлагат най-висококвалифицираната здравна помощ и поемат най-тежките 
случаи в страната; 

19. В условията на демографски срив, надхвърлящ и най-мрачните  и песимистични 
статистически прогнози, да се стимулира задържането на българските младежи у 
нас, встъпването им в брак и раждаемостта с мерки от страна на държавата като: 

- Осигуряване на безлихвени кредити за обучение, които да се 
възстановяват след започване на работа; 

- Предоставяне на възможност за безлихвени кредити за жилища на млади 
семейства; 

- Премахване на таксите при раждане в държавните родилни отделения и 
поемане на всички задължителни изследвания по време на бременност от 
Здравната каса;  

- Предоставяне на еднократни помощи при раждане на дете, както и на 
детски надбвки за отглеждане на деца при социално слабите семейства, в 
размер, който би могъл да осигури достатъчно средства за пълноценно 
отглеждане на децата;  

- Подпомагане на всички млади семейства с финансова помощ за 
отглеждане на децата по време на майчинство; 

- Разкриване на нови държавни детски заведения – детски ясли и детски 
градини, задоволяващи нуждите в цялата страна; 

- Осигуряване на неонатолози във всеки град с родилно отделение, които 
да се грижат за опазване живота на новородените; 

- Защита на българските деца от осиновяването им от еднополови двойки; 

- Опазване на българското семейство, в частност деца, от инвазията на 
джендър идеологията на ниво училище и детски градини, чрез контрол и 
одобрение от МОН на всички учебни помагала, включително 
изработените от представляващи чуждестранни институции учебни 
заведения; 

- Отхвърляне на Проекта „Национална стратегия за детето 2019-2030 год. 
„Всички права за всички деца“, с който се нарушават правата на 
родителите според Чл.47(1) от Конституцията на Р.България, както и 
исконните християнски ценности, свързани със семейството, 
родителството и най-добрия интерес на детето; 

- Предоставяне на възможност и осигуряване на подготвени кадри за 
изучаване на вероучение във всяко учебно заведение от най-ранна детска 
възраст, което ще помогне за изграждане на християнски ценности и 
добродетели у подрастващото поколение. 

Фондация „Множествена склероза – не си сам“  



Внесена в институциите на 04.02.2019 

За контакти: 
д-р Мая Стоянова 
тел: +359 889 202 308 
Email: info@nesisam.org 

Подкрепящи организации:  
Федерация „Български пациентски форум“ 
Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ 
Асоциация „Общество и ценности“ 
Фондация "Приятели на България" 

mailto:info@nesisam.org

