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Учреждаване на 16 февруари 2013 г. 

Учредители - 35 от най-успешните и 

динамично развиващи се частни 

болници в България 

Представителност – национална, 70% 

от частните легла (4000 от 5999 легла в 

частния сектор) 
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Национално сдружение на частните болници  

Председател 

Д-р Явор Дренски 

МБАЛ “Токуда Болница София” 

Д-р Явор 
Дренск 

МБАЛ 
“Токуда 
Болница 
София” 

Д-р Сотир 
Марчев 

СБАЛК 
Плевен 

Д-р Методи 
Янков 

МБАЛ 
“Сердика” 

Д-р Николай 
Болтаджиев 

МБАЛ “Света 
Богородица” 

Д-р Тодор 
Хинов 

МБАЛ “Акта 
Медика” 

Д-р Бойко 
Пенков 

МБАЛ 
“Софиямед” 

До юни 2013 

Д-р Динко 
Младенов 

Клиника 
Медикус 

Алфа 

Управителен съвет 

Празните полета са за попълване на УС от новите членове на 

УС на Общо Събрание на 21,09,2013.  
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Цели на сдружението: 

 Облекчаване достъпа на пациентите до качествена 

медицинска помощ; 

 

     Създаване на условия за подобряване на медицинското 

обслужване и квалификацията на лекарите чрез участие на 

сдружението във формите на следдипломно медицинско 

обучение; 

 

       Обединяване и подпомагане на членуващите в 

сдружението болници; 
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Цели на сдружението: 

 

  Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и 
противодействие на всички практики за нарушаването й; 

 

  Защита на неприкосновеността на частната собственост и 
противодействие на всички опити за дискредитирането й; 

 

  Развитие на подходящи условия и среда за възникване на нови 
частни лечебни заведения и функциониране на съществуващите, в 
това число и посредством насърчаване приватизацията на 

лечебни заведения – държавна или общинска собственост; 

 

  Участие с предложения, становища, декларации, протести при 
формирането на националната здравна политика и преговорния 

процес по сключване на НРД; 
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Цели на сдружението: 

 

 Насърчаване и отстояване реалното участие на болниците в 

преговорния процес по сключване на НРД; 

 

 Изграждане на национален пазар на медицинските услуги, 

при защита на социално слабите членове на обществото; 

 

 Насърчаване и отстояване еднаквия достъп на лечебните 

заведения до публично финансиране, в т.ч. от европейските 
фондове и програми. 
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Заявяване на приоритетите на НСЧБ 

Първа пресконференция на НСЧБ  

26 февруари 2013 г. 

Над 50 отразявания – водещи медии 

и сериозно присъствие он-лайн 
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Медийно 
 отразяване 
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Запитване от КЗК – 03,2013 

 КЗК бе една от първите институции след 

БЛС, която припозна НСЧБ, като поиска 

становището на сдружението за 

законосъобразността на закупуването 

на медицински изделия от НЗОК.  

 

www.privatehospitals.bg 

9 



Среща с проф. Николай Петров – 

Служебен министър на здравеопазването 

(16.04.2013)  
  

 Представяне на НСЧБ 

 Връчване на писмо – позиция на НСЧБ 

 Заявяване на целите и намеренията на НСЧБ с оглед 

защита на интересите на частната инициатива  

 Заявяване на готовност за диалог  
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Връчване на позиция на проф. Николай 

Петров (16.04.2013)  
 Прекратяване приемането на противоречиви, неефективни и вредни 

за развитието на системата на здравеопазването решения на 

Надзорния съвет на НЗОК в посока лимитиране дейността на 

болниците. 

 

 

 Премахване на излишните изисквания от стандартите по отделните 

специалности водещи до ненужни ограничения и разходи. 

 

 Строго спазване от страна на МЗ и НЗОК на духа и принципите на чл. 

4 (2) от ЗЛЗ, който гласи: „Лечебните заведения са равнопоставени 

независимо от собствеността им. 
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Връчване на позиция на проф. Николай Петров 
(16.04.2013)  

 Представителство на Националното сдружение на частните болници 

в Надзорния съвет на НЗОК, както и в Обществения съвет по 

здравеопазване. 

 

 Осигуряване на оптимални професионални и финансови условия 

за специализация на новозавършили и млади лекари. 

 

 Единодушно несъгласие с идеята за ограничаване на достъпа на 

пациентите до спешна и неотложна помощ само до избрани 

държавни болници  

 

 Противопоставяне остро на подготвения проект за прилагане на 

Здравната карта на РБългария   
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МЗ поиска експерти от 

НСЧБ 
 

 МЗ поиска от НСЧБ да предостави 

списъци на експерти от частните 

болници за участие в експертните групи 

по изготвяне на медицинските 

стандарти по специалности. 
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 Кръгла маса в Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма с участието на 
Председателя на НСЧБ (16.05.2013) 

 Организатор: Виолета Лорер, Зам. министър на 
икономиката, енергетиката и туризма 

 Тема: Развитието на медицинския туризъм в 
България 

 Позицията на НСЧБ залегна в стратегията за 
развитие на медицински туризъм у нас 

 

 

Министерство на икономиката 
– 16.05.2013 
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Стартиране на разговори  с EUPH  

Европейският съюз на частните болници, 

базиран в Брюксел, е създаден през 1971 г. и е 

съставен от 16 държави-членки, представляващи 

4,500 болници. Неговите основни цели са 

защитава и представлява независими болници в 

цяла Европа.  
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Медийно 

отразяване 

 

Какво очаква 

бизнесътот  

служебния 

кабинет  - 

20,05,2013 
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 В частните болници, макар и неразпознати от МЗ, и в момента 

се приемат неотложни и тежко болни пациенти  

 

 Подкрепа на идеята за равнопоставеност между частните и 

държавните лечебни заведения 

 

 Много често частните клиники приемат върнати от държавните 

болници тежко болни пациенти, а едва от тази година 

получават финансиране за интензивно лечение.  

 

 Винаги ще сме готови за конструктивен диалог с д-р Таня 

Андреева 

Медийно отразяване 

НСЧБ за нападките на МЗ по отношение на 

спешните случаи 

 - 31,05,2013 
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Среща с министър Андреева – юли 2013 
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Медийно отразяване – 13,06,2013 

 Разговор с Управителния съвет на НСЧБ 
- И в държавните болници се плаща допълнително, и то много 

повече.  

- Освен явните има и много скрити плащания. При официалните 

заплати на лекарите в тях, обяснението, че още работят там, е 

корупцията.  

- Най-добрите и скъпоплатени лекари по традиция работят в частния 

сектор 
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Медийно отразяване – 24,06,2013 

 Разговор на тема ежедневното отчитане 

 
"Всекидневните проблеми с отчитането водят до изключително 

натоварване на персонала и възникване на излишно напрежение" 
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Представяне на НСЧБ в Капитал – 

26,06,2013 

 Искаме частните болници да бъдат разпознати от 

пациентите 

 

 Очаквания на НСЧБ от новия ръководен екип на МЗ 

 

 Има неравнопоставеност между различните по форма на 

собственост болници 
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Представяне на НСЧБ в Капитал – 

26,06,2013 

 Има немотивирана дискриминация на частните болници и 

сме изолирани от усвояването на финансиране от 

Европейския съюз 

 

 Причината за лошото здравеопазване е не липсата на 

държава, а прекомерната държавна регулация   

 

 Качеството в здравеопазването е резултат от обучението, 

което частните болници могат да извършват успешно  
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Изпращане на прессъобщение до 

медиите за отпадане на ЗОП – 06,08,2013 

 ЗОП да отпадне за болниците със 100% частен капитал 

 

 „Категорично заявяваме нашата позиция да отпадне 

изискването болниците със 100% частна собственост да са 

задължени да закупуват стоки и услуги само след 

провеждане на процедура по ЗОП“ 

 

 Тази позиция вече многократно е изложена пред последните 

две ръководства на Министерството на здравеопазването, 

както и пред Комисията за защита на конкуренцията.  
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Медийно отразяване – над 25 публикации 
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Изпращане на позиция по отношение на 

ЗОП до омбудсмана на България – 

07,08,2013 

 ЗОП не бива да важи за частните болници, които не 

попадат в дефиницията публично-правни организации 

съгласно Европейската директива 
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Участие в публичната дискусия на 

Нац.здр.стратегия – 19,08,2013 

 20,08,2013 

 

Представяне на позицията на НСЧБ за 

корекции в проекта на стратегия на МЗ. 
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Изпращане на позиция на НСЧБ до МЗ за 

корекции в стратегията – 28,08,2013 

 

1. Приемане на  законови промени гарантиращи над 95% 

събираемост на здравните вноски. 

 

2. Увеличаване с 2% на размера на здравните вноски.  

 

3. Въвеждане на диагностично-свързаните групи (DRG).  
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Изпращане на позиция на НСЧБ до МЗ за 

корекции в стратегията – 28,08,2013 

 

4. Справедливо остойностяване медицинската дейност и труда 

на медицинските специалисти. 

 

5. Преструктуриране и реформиране на болничната помощ с 

помощта на публично частно партньорство.  

 

6. Раздържавяване на НЗОК и регистрирането й като 

независима обществена институция.  
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Изпращане на позиция на НСЧБ до МЗ за 

спешни мерки в здравния сектор – 

28,08,2013 

 Незабавно и безусловно връщане в НЗОК на незаконно 

трансферираните през 2011 г. над 1 400 000 000 лв от резерва на 

НЗОК към консолидирания държавен бюджет. 

 

 Премахванена на всякакво лимитиране дейността на болниците, 

елиминиране на изкуствено създадените медицински стандарти, 

както и нецелесъобразните и нелогични механизми за увеличаване 

на разходите в дейността на болниците в т.ч. задължението да се 

провежда ЗОП за болниците със 100% частен капитал 
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Изпращане на позиция на НСЧБ до МЗ за 

спешни мерки в здравния сектор – 

28,08,2013 

 Регламентиране на официално доплащане в лечебните заведения 

съгласно недофинансираността на клиничните пътеки  

 

 Прекратяване на порочните и противозаконни практики на  

съчетаване на бюджетно субсидиране  и субсидиране от НЗОК.   
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Медийно отразяване – 13,09,2013 

 Ако достъпът на пациента до специалист е ограничен, той не 

може да стигне и до стационарно лечение. 

 

 Болниците поемат голяма част от дейността на извънболничната 

помощ. 

  

Иначе пациентът отлага лечението си до момента, в който може 

да бъде насочен към  специалист. 
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Становище към КЗК за конкуренцията 

между болниците – септ. 2013 

 Запитване от КЗК за пригодността на 

нормативната база към осигуряването 

на конкуренция между лечебните 

заведения 

 

 Становище към КЗК за конкуренцията 

между болниците 
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Изработване на уеб сайт на НСЧБ – 

06,09,2013 

 Домейн – www.privatehospitals.bg  

 

 Втори домейн – www.nscb.bg  

 

 Страници – 75  

 

 Профили на болници – 35  
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Изработване на уеб сайт на НСЧБ – 

06,09,2013 

 Информация за НСЧБ, как да стана 

член, учредители и членове, новини, 

позиции, контакти 

 

 Прикачени файлове – заявления за 

членство, декларация, устав, 

становища, позиции и др. 
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Създаване на страници в Уикипедия – 

17,09,2013 
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