
   

 

Д-р Пламен Таушанов: Да. 
Водещ: Късно снощи от пресцентъра на Здравната каса съобщиха, че Надзорният съвет е 
решил, че лекарите от доболничната помощ ще могат да надвишават регулативните стандарти с 
10%. Тоест, към тях е направена една стъпка назад, стъпка в положителна посока. Обяснете 
какво е решението за болниците. 
Д-р Пламен Таушанов: За болниците да се възстановят... значи, предимно... Първо, да кажем, 
че Надзорният съвет не беше готов с решения, т. е. за Надзорния съвет нямаше документи, въз 
основа на което да вземе решения. Това е една среща, за да се реши какво да се прави. За мен 
лично това е малко неподготвена работа и това беше констатирано и от зам.-министрите на 
здравеопазването, които представляват държавата в Надзорния съвет, тъй като... 
Водещ: Казвате неподготвена работа. Означава ли, че личните лекари така, както са се 
зарадвали днес, утре може обратно да се разочароват? 
Д-р Пламен Таушанов: Не, не, не. Имам предвид друго. Че ако бяха подготвени тези неща, 
които са три – четири, принципни, подготвени и написани от ръководството на Здравната каса, 
това можеше вече да бъде и факт. Дори аз предложих, след като не са готови, да го свършат и 
да подготвят документите до петък и в петък сутринта да има Надзорен съвет, но управителят на 
Касата не го прие. Каза – не, не, не; имаме си редовно заседание на 8 март, тогава. Ама – викам 
хората ще чакат десет дни. Тогава, защото в момента имаме някак предварителни уточнения. 
Водещ: Всъщност, Д-р Таушанов, понеже се създава едно впечатление, че се гаси пожар и се 
действа под натиск, под заплаха от протеста, може ли съвсем накратко да ни кажете ролята – 
Вие представлявате пациентските организации в Надзорния съвет на Здравната каса... 
Д-р Пламен Таушанов: Да. 
Вщ: Обяснете ни ролята на този Надзорен съвет за създалата се ситуация. Вие работихте ли по 
тази спорна методика, от която са скандализирани болниците? Запознахте ли се с нея? 
Съгласихте ли се с нея? 
Д-р Пламен Таушанов: Значи, първо има около шест методики, които се иска да бъдат отменени 
от срещата, инициирана от ръководството на Лекарския съюз миналия вторник – да се отменят 
правилата за определяне годишен прогнозен план за обем и дейности, на разходи за болнична 
медицинска помощ с решение на Надзорния съвет от 14-и; правилата за определяне на 
специализирани медицински дейности, пак от 14-и; Постановление №353 на основание... и да се 
върнат същите, действали през... 
Водещ: Въпросът ми е Надзорният съвет на Касата изненадан ли е от тази реакция на 
болниците? 
Д-р Пламен Таушанов: ... да подмени... Момент само да Ви кажа. Да подмени методика за 
договаряне на стойностите, да останат правилата от 2012 г., да се отмени Постановление №5 13-
а година и т. н. Тоест, включително ние бяхме казали, че искаме – по-простичко да обясним за 
слушателите – да се отмени методиката... 
Водещ: Ами, хайде направете го. Не изброявайте... 
Д-р Пламен Таушанов: Да. Ето, казвам. И за да се отмени методиката, с която не се прие 
искането на общопрактикуващите лекари за действия в отдалечените райони, аз която настоявах 
и аз съм гласувал против тази методика... 
Водещ: За болниците Ви питам, за болниците Ви питам. 
Д-р Пламен Таушанов: И последното, и последното – за медицинските изделия. Тоест, имаме 
ред методики. То не е една. За болниците. Кажете. 
Водещ: Това, от което са скандализирани към момента болниците – начинът, по който ще бъдат 
финансирани, начинът, по който ще се изчисляват прогнозните им бюджети, начинът, по който 
ще се финансират клиничните пътеки. За Вас в Надзорния съвет изненадан ли сте... изненада ли 
беше или Вие сте съпричастни към изготвянето на всичките тия методики? 



   

 

Д-р Пламен Таушанов: Не, аз лично не съм съпричастен. И аз съм единственият човек, който 
повдигна въпроса за това, че тъй като ние не можехме да видим всичките данни в 
предложенията подробно. Защо? Тъй като това, което искахме, е да имаме сравнение с 2012 г., 
2011 г., а не с някакви само на едно място представени цифри. 
Водещ:Каква в такъв случай е ролята на този Надзорен съвет, ако няма база данни, на които да 
стъпи и да създава... 
Д-р Пламен Таушанов: Ами, това искахме ние и аз това го казах. Самият... 
Водещ: Но не го получихте. 
Д-р Пламен Таушанов: така. И самият аз казах по време на заседанието – извинете, тук виждам 
– на най-големите болници, където се виждаха тези неща, в София и от там тръгнаха нещата. Аз 
го поставих тоя въпрос. Викам – тук с 20 – 21% са намалени бюджетите на най-големите 
болници, да не ги повтаряме тия въпроси. 
Водещ: Така. Д-р Апостолова... 
Д-р Пламен Таушанов: След което Д-р Цеков отговори – спокойно, г-н Таушанов, всичко е 
нормално; това е за десет месеца. В края на краищата тук няма цени на... обеми по-точно на 
медицински изделия и лекарства – затова са тези суми. 
Водещ: И Вие решихте, че ще бъдете спокойни. Д-р Апостолова, на вас как Ви звучи това? 
Д-р Пламен Таушанов: Ами, да. Защото се опитваме да подвеждаме Надзорния съвет и аз го 
казах. 
Водещ: Да чуем, да чуем лекарите. Д-р Емилия Апостолова, председател на Лекарската колегия 
в Смолян. 
Д-р Емилия Апостолова: Аз не чух въпроса Ви точно какъв беше към мен конкретно. 
Водещ: Надзорният съвет е успокоен от Д-р Пламен Цеков, който им е казал – нямате 
достатъчно база данни, за да разсъждаваме и да направим тези методики, но спокойно, това е... 
Д-р Емилия Апостолова: Да, затова трябва да се доверите на Д-р Цеков. Добро утро и на 
участниците в разговора и на вашите слушатели. Аз съм вече напълно убедена от ситуацията, 
която се случва в последните седмици, че нашите протести, нашите искания са много, много 
точно насочени. Веднага искам да кажа, че лекарите, протестите на лекарите не са за тези пари, 
които така великодушно вчера бяха обявени в медиите от Д-р Цеков, че са разплатени. Да, това 
са разплатени нашите заплати за януари. Нашата битка не е тази. Нашата битка е именно срещу 
правилата, срещу тази методика. И тези, една голяма част от нещата, която г-н Таушанов 
спомена, са обединени в един нормативен документ, който се казва Решение и е публикувано... 
Решение на Надзорния съвет и е публикуван в "Държавен вестник". 
Водещ: Ако Касата не е готова да отстъпи от тази методика, докъде ще се стигне? 
Д-р Емилия Апостолова: Ако Касата не е готова да отстъпи от тази методика, ние трябва да 
продължим с исканията си тя да бъде променена, да бъде коригирана. Защо? Мотивите са много 
сериозни. Ние сме ги публикували, поне нашата колегия. Значи, първото, което... първият 
проблем, който е огромен в случая – ако ние решим да прилагаме стриктно тази, подчертавам, 
абсолютно некомпетентна методика за работата в болниците и в доболничната помощ, най-
напред лекарите са принудени чрез един административен акт. Ако нашата държава наистина е 
демократична и законова, ние трябва да изпълняваме тези актове, които са публикувани в 
"Държавен вестник", а не решенията на Д-р Цеков, еднолични, взети под натиск. Първо, тази 
методика не може да осигури гарантирания минимален пакет здравни услуги на здравно 
осигурените, които са също публикувани в "Държавен вестник" в Наредба №40. Второ, ако ние 
спазваме тази методика, ние трябва непрекъснато да нарушаваме медицинските стандарти, по 
които трябва да работи един лекар в дадена специалност. И третото, което е изключително 
важно – ще стигна до любимата тема за лекарските грешки. Тази методика създава правила, 
административни за допущане на точно на административни и на системни лекарски грешки. 



   

 

Простичко казано, тези правила създават условия да бъдат забавяни диагнози на пациенти, да 
бъдат забавяни терапии на пациенти. Така че в никакъв случай ние не можем да се съгласим, че 
тази методика трябва да остане в този обем. 
Водещ: Така. Към Д-р Ивелин Йоцов, председател на Лекарската колегия в Ловеч. Д-р Йоцов, 
заради интересната Ви позиция, че не лекарите, а пациентите трябва да протестират срещу 
монополиста Здравна каса. Това, което чухме от Д-р Апостолова, обаче е достатъчен аргумент 
за притеснение и на лекарите, защото лекари и пациенти, поне през погледа на нас, пациентите, 
са едно цяло, те са неразделни лица на здравната система и еднакво би следвало да са 
загрижени за нея. 
Д-р Ивелин Йоцов: Да, абсолютно сте права. Но според мен, протестите на лекарите започнаха 
още в края на 2012 г. с неподписването на НРД 2013. Причината за неподписването бяха не само 
прехвърлянето на средства от здравноосигурителни вноски към държавния бюджет и новите 
дейности, които Касата ще заплаща, но и тези нови методики за определяне на регулативните 
стандарти и т. нар. бюджети на болниците. Тогава ние предупредихме, че ще настъпи хаос. 
Водещ: С неподписването на НРД за 2013 обаче вероятно би следвало да очаквате такива 
неприятни творчески изненади от Здравната каса, така да ги наречем. 
Д-р Ивелин Йоцов: Да. Точно това, ние предупредихме, че ще настъпи хаос в системата. И ето, 
само два месеца след това той е факт. А днес по решение на нашия Управителния съвет 
организиран протест на лекарите пред НЗОК няма да има. Но ние решихме нещо друго. 
Обединихме се около мнението, че ще призовем хората да протестират срещу монополите. В 
цялата страна хората протестират в момента срещу монополите и нека нашите пациенти да 
протестират срещу още един монопол – този на Националната здравноосигурителна каса. Тя е 
абсолютен монополист на пазара на здравни услуги. С едностранните си решения, както е в 
случая, накърнява, както правото на свободен достъп за качествена медицинска помощ на 
лекарите... на хората – това, което Д-р Апостолова досега говори – така и възпрепятства и нас, 
лекарите, да си вършим работата. Затова сме подготвили плакати... 
Водещ: Тоест, сгрешили сме, сгрешили сме, ако сме провидели доза арогантност във вашата 
покана към пациентите – протестирайте си Вие, ние няма да протестираме? 
Д-р Ивелин Йоцов: категорично. Това исках да продължа. Ние ги призоваваме да застанем този 
път заедно от едната страна на барикадата, защото протестите на лекарите досега винаги са 
били за защита и на интересите на пациентите. За финансовата рамка в момента никой не 
коментира. Тя е ясна. Но правилата, по които ще се разпределят тези средства, трябва да са 
прозрачни, ясни и справедливи, а не по някакви лобистки интереси или измислени критерии. 
Водещ: Г-н Таушанов... 
Д-р Пламен Таушанов: Да. 
Д-р Ивелин Йоцов: От казаното от г-н Таушанов аз чух, че Надзорният съвет е взел решение 
без да има данни. Как можеш да вземеш решение и да си отговорен пред цялата нация да не 
знаеш какво ще доведе това решение? Тоест, ти нямаш основата, на която да... 
Водещ: Така. Г-н Таушанов... 
Д-р Емилия Апостолова: Мога ли да допълня нещо колегата? 
Водещ: Само секунда. Въпрос към Пламен Таушанов. 
Д-р Емилия Апостолова: Да. 
Водещ: Трябва ли, според Вас, Д-р Пламен Цеков да си подаде оставката, като шеф на Касата 
или трябва да се случи това, което предложи вчера лидерът на БСП Сергей Станишев – новото 
служебно правителство да смени целия надзор на Касата? 
Д-р Пламен Таушанов: Значи, първо, новото правителство не може да сменя целия надзор. 
Правителството може да си смени четиримата представители на държавата. Не е желателно да 
се повтаря тази история – ние искаме смяна на целия надзор, защото останалите представители, 



   

 

на профсъюзи, работодатели и пациенти, си вършим работата. Нещо друго. Понеже тук се 
твърди, че Надзорният съвет е взел подобни решения. Значи, ако Вие погледнете решенията на 
Надзорния съвет, протокол от 11-и и 14-и, ще видите, че аз не съм ги подписал, защото когато 
видях във финалния вариант на протокола, че тези неща, които аз съм казал, ги няма, аз отказах 
да го подпиша тоя протокол. Нека да бъдем наясно. Така че ако има някакъв друг протокол, който 
е публикуван, това не е протоколът, който аз не съм подписал. 
Водещ: Трябва ли Пламен Цеков да си подаде оставката сега? 
Д-р Пламен Таушанов: Значи, аз настоявах това да се случи, но другите пациентски 
организации настояваха да дадем възможност на Д-р Цеков... и аз казах, че 
Д-р Емилия Апостолова: Да се изчерпи до края. 
Д-р Пламен Таушанов: Да, да се остави до другата седмица, да видим, понеже той обещава, че 
всичко ще свърши. Аз му казах – има шест методики за отмяна. Нека да ги отмени, да видим как 
ще ги отмени, за да не се оправдава, да не стане като правителството. Защото вместо да реши 
въпросите на хората, то се скри. 
Водещ: Д-р Апостолова, чува... 
Д-р Пламен Таушанов: Още нещо искам. Момент. Искам още нещо важно да кажа, да. 
Водещ: Съвсем накратко, да. 
Д-р Пламен Таушанов: Значи, относно протестите на пациентите. Някои хора трябва да им 
припомня, че нашата асоциация единствена подкрепяше лекарите, медицинските сестри и 
фармацевтите. Ние протестирахме и правихме 2008 и 2009 големите протести в София и в 
цялата страна. Да не забравяме. 
Водещ: Да не се връщаме толкова назад, да ограничим разговора в тук и сега. Той е достатъчно 
проблематичен. Д-р Апостолова, чух, че се забавлявате по някакъв начин от това, което чухте. 
Д-р Емилия Апостолова: Аз искам само да допълня колегата по отношение на пациентските 
организации и нашите взаимоотношения с пациентите. Да, правата на пациентите би следвало, 
както г-н Таушанов казва, да се защитават основно от пациентските организации. Голямата 
тревога, нашата, и нашите протести са точно отново за пациентите, защото, за да има права 
един човек, той трябва да бъде здрав и... 
Водещ: Така е. Обаче много лекари чухме, много лекари чухме в последните дни по „Хоризонт”. 
Единодушни са всички, че сегашните методики са дълбоко сгрешени. Но мен ме смущава 
твърдението, че ако се върне предишната методика, всичко ще е наред. Защото от години наред 
всички сме съгласни, че здравната ни реформа е сбъркана, че системата е пробита. Какво се 
промени за седмица – две, че толкова заобичахме това, което е било преди един месец? 
Д-р Емилия Апостолова: За съжаление, вие сте абсолютно права. В никакъв случай методиките 
от 2012 и 2011 са най-доброто нещо. Но трябва да разберете, че с тези нормативни документи на 
Надзорния съвет, които, както разбрахме, са правени без кой знае каква предварителна 
подготовка, те поставят в момента системата на нокти. Затова ние се обърнахме към 2012, 
имайки предвид... 
Водещ: Като по-малкото зло. 
Д-р Емилия Апостолова: Именно. Имайки предвид тежката ситуация в момента, изцяло в 
страната, а не че ние приемаме всичко. Ако става въпрос, ние сме против тази регулация, която 
съществува в системата отпреди четири – пет години. Но все пак, нали... 
Водещ: Много кратко. Разбирам Ви. Много кратко, Д-р Таушанов. Колегата Ви Станимир 
Хасърджиев от Националната пациентска организация припомни тези дни, че контролът в 
Здравната каса... в здравните заведения може да се осъществява не чрез лимитиране на 
клиничните пътеки, а по много други начини, един от които е досиетата на здравно осигурените 
лица да се направят така, че всеки да може да види какви медицински дейности са му 



   

 

калкулирани и в случай, че му се начислява нещо, което не му е направено, да може да 
сигнализира за некоректността на съответното здравно заведение. Защо не се случва това? 
Д-р Пламен Таушанов: Значи, да кажа първо относно монопола на Касата. Тази тема се, така, 
дискутира в публичното пространство от десет години. Аз се занимавам от 13 години с тая тема. 
Монопол на Касата съществува за разлика от практиката, която е в други европейски държави, 
където има по много фондове. Доброволните здравни фондове обаче не доказаха, че могат да 
поемат нещата – имаше такива опити отпреди две – три години да се случат – тъй като там 
разходите, които в края на краищата ще плащат и здраво осигурените лица, са доста по-големи 
от тези, които тук могат да бъдат контролирани от някакъв орган. Що се касае, що се касае... 
Водещ: Разговорът за доброволните здравни фондове е много дълъг, да. 
Д-р Пламен Таушанов: Момент. Що се касае до това, че пациентите, като погледнели досието 
си, ще контролират Касата, това са несериозни неща. Първо, Вие може ли да накарате 7 000 
пациенти да си гледат в досието, след като те за пет години са погледнали 1 000 души? Да 
разчита... 
Водещ: подценявате интелигентността на хората. Нека да има възможност, който иска... 
Д-р Пламен Таушанов: Оставете. Значи, когато самата администрация не контролира 
дейностите реално и никъде в държавната администрация или обществени фондове, като 
Касата, няма реален контрол на качеството на медицинските услуги и това, за което казаха и 
колегите тук, лекари – че в края на краищата всичко това води до медицински инциденти, тъй 
като няма достатъчно осигурени средства и организация това да се случи и се забавя лечение и 
диагностика и накрая се допускат лекарски грешки, това е същественият проблем. Но кой 
установява лекарските грешки или медицински инциденти в страната? 
Водещ: Българската администрация винаги е била безпомощна по отношение на контрола. Това 
Д-р Пламен Таушанов: Ама не може ние да даваме 3 млрд. Или съответно 7 млрд. За 
здравеопазването и никой да не може да контролира тази система. 
Водещ: както виждате, може. 
Д-р Пламен Таушанов: Или контролът е тип саморазправа с някои. 
Водещ: Д-р Йоцов, да завършим с Вас. В ситуация, в която обобщаваме с две думи – пари няма, 
надлъгването очевидно ще продължава до безкрай. НЗОК ще лъже болниците, че им плаща. 
Болниците ще ни лъжат, че ни лекуват по най-добре платените диагнози. Пациентите ще роптаят 
срещу лекарите. Какво от тук нататък, от днес нататък след протеста Ви? 
Д-р Ивелин Йоцов: Единствено лекарите няма да лъжат, че лекуват пациентите си и ще го 
правят така, както са го правили винаги досега. Но аз не съм съгласен с това, че тази методика, 
която ние искаме да се върне, от миналата година... тоест, съгласен съм, че не е най-добрата, но 
тя даваше възможност средствата да могат да бъдат контролирани техния разход в рамките на 
цяла година, а не както е сега – брой случаи по брой клинични пътеки. 
Водещ: В едно изречение, оптимист ли сте, че Здравната каса ще отстъпи на лекарските 
искания? 
Д-р Ивелин Йоцов: След изказването на Д-р... на г-н Таушанов не съм такъв оптимист, но ние 
ще направим всичко възможно това нещо да се промени и да не работим по този начин, защото 
той е, бих казал, срамен за XXI в. 
Водещ: Ще проследим какво ще успеете да направите. Благодаря Ви за това участие в "Преди 
всички". Пламен Таушанов, член на Надзорния съвет на Касата, Д-р Емилия Апостолова, 
председател на Лекарската колегия в Смолян, Д-р Ивелин Йоцов, председател на Лекарската 
колегия в Ловеч. 

 


