
  

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ                        
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Асоциацията на университетските болници в Република България с тревога следи 

тиражираните в медиите твърдения, относно управлението и финансовото 

състояние на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, както и за отношенията между 

Университетска болница „Лозенец“ и НЗОК, гр. София. 

Доколкото към момента на изготвяне на настоящата декларация Асоциацията на 

университетските болници в Република България не разполага с документи и 

информация от компетентен орган, констатиращи твърдените нарушения, 

считаме че се накърнява престижа на тези водещи лечебни заведения. Нещо 

повече, създават се предпоставки за необосновани изводи и прибързани мерки, 

които в конкретната обстановка не биха били от полза нито за работещите и 

обучаващите се, нито за пациентите в тях. 

Обявената от Световната здравна организация пандемия, свързана с 

разпространението на COVID – 19 оказа съществено неблагоприятно влияние 

върху всички сфери на обществения живот. Университетските болници в 

Република България бяха изключително засегнати не само от периодичните 

ограничения за осъществяване на планов прием, но и от преструктуриранията на 

клиники и отделения в COVID структури. Същевременно се провеждаха и 

конкурсни процедури за сформиране на актуални състави на органите за 

управление на болниците с изцяло или с преобладаваща държавна собственост, 

съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.  

Горепосочените трудности не попречиха на университетските болници да 

продължат да изпълняват своите общественополезни функции – лечението на 

огромната част от пациентите със SARS-CoV-2 беше поето от нас, продължихме да 

осигуряваме и необходимите условия за провеждане на практическото 

медицинско образование на бъдещите медицински специалисти, включително 

чуждестранните студенти. 

Стабилността и баланса при управлението на лечебните заведения в условията на 

безпрецедентна световна криза и току-що приключили конкурси е от съществена 

важност за нормалното осъществяване на тяхната дейност. Настоящата 



  

извънредна ситуация изисква стабилно и компетентно ръководство, 

притежаващо ясна визия по отношение на планиране и оптимално използване на 

наличните ресурси, способно да организира и контролира дейността на 

лечебните заведения. 

Считаме, че част от пътя към работеща здравна система, която да е в полза на 

пациентите и медицинските специалисти, са диалога и взаимното уважение 

между всички участници в процеса. Асоциацията на университетските болници в 

Република България е надежден партньор за постигане на желаната от всички нас 

модерна визия на българското здравеопазване.  

Предлагаме компетентните институции да направят необходимите проверки и 

анализи, както и да не се вземат прибързани решения, които биха довели до 

загуба на доверие от страна на пациентите, уронване престижа на университетски 

преподаватели и всички произтичащи от това неблагоприятни отражения в 

здравната и образователната система. 

Асоциацията на университетските болници в Република България, при 

необходимост ще окаже съдействие на всеки неин член, станал обект на 

недоказани обвинения и предлага засегнатите да защитят правата и доброто си 

име по предвидения в закона ред. 
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