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  4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

За мен и моя екип здравеопазването е от фундаментално значение – защото на 

първо място е човешкото здраве. В този сектор се водехме от едно основно правило 

– експертите да бъдат водещи при взиманията на решенията, а ние да се стремим 

да ги направим реалност. Лекарите са тези, които най-добре знаят от какво има 

нужда един пациент. Те знаят къде са дефицитите в здравната система и какво е 

нужно да направим, за да ги преодолеем. 

На този принцип взехме едно трудно, но правилно решение – нашата болница да 

предоставя медицински услуги в Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна. Благодарение 

на това, днес болницата в Сандански е една от малкото в държавата, която няма 

финансов недостиг. Напротив – отчетохме положителен финансов резултат в 

размер на 300 хил. лв. за 2018 г. 

Друга добра новина е, че за първи път от повече от 10 г. в болницата имаме млади 

специализанти. По този начин желаем да гарантираме и бъдещето ѝ. Докато в 

редица населени места лекарите си тръгват, през последните години ние успяваме да 

ги задържим и да създадем предпоставки за увеличаване на екипа с млади и 

подготвени специалисти. 

Здравеопазването достигна до възрастните хора. Помислихме и за селата и за 

отдалечените населени места. Благодарение на новия спешен център в с. Катунци и 

на автомобилите, които осигурихме, ежедневните посещения на медици по 

населените места са вече факт. 

Ще продължим да помагаме на лекарите и да инвестираме в този сектор, защото 

знаем, че здравето е най-важно за всички нас. 
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 4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Постижения: 

 

▪ Увеличихме драстично общинското финансиране на болницата в Сандански. По 

време на предходния мандат беше 40 хил. лв. за четири години, а до този 

момент бюджетът е над 1 млн. лв. за този мандат; 

 

▪ Допълнително бяха направени постъпки пред НЗОК и лимитът на болницата бе 

увеличен със 100 хил. лв. на месец; 

 

▪ Отличните резултати, които постигнахме заедно с ръководството и целия екип на 

болницата в Сандански, се оцениха и на национално ниво: лечебното заведение 

получи два транша от по близо 1 милион лева от Министерството на 

здравеопазването. Това я нарежда на едно от първите места измежду всички 

общински болници; 

 

▪ Благодарение на създаването на „Югозападна Болница“ успяхме да 

оптимизирахме разходите и повишихме нивото на компетентност на някои от 

отделенията; 

 

▪ Общината застана зад детското отделение на Сандански и успяхме да го спасим. 

Обезпечихме го материално, привлякохме специалист, който да остане тук 

дългосрочно и вече имаме специализанти, които се подготвят да разширят състава 

му; 
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▪ Сандански стана първият град с ТЕЛК комисия извън областните центрове. 

Благодарение на активната работа на ръководството на болницата, осигурената 

материална база и доброто сътрудничество с медицинските органи, хората със 

заболявания вече не трябва да пътуват до Благоевград за тези административни 

процедури. Това ще спести на нуждаещите се много средства и затруднения. 

Регистрираните с ТЕЛК решение в Община Сандански към този момент са над 2500 

души; 

 

 
 

▪ Обособихме спешен център в с. Катунци, а медицински лица всеки ден 

посещават на място малките населени места в общината. Като резултат – над 15 

хил. прегледа бяха извършени в селата, в които до преди 4 години бяха 

посещавани от лекари само по сигнал за спешен случай. Така се осигуриха 

медицински услуги по много населени места с преобладаващо възрастно 

население, отдалечени от общинския център; 

 

▪ Допълнително екип от 9 медици на смени посещава всеки ден населените места 

и извършват профилактични прегледи, консултират пациентите за правилно 

спазване на лечението, преглеждат трудно подвижни хора по домовете, доставят 

им лекарства. Като резултат постигнахме превенция и намаляха сигналите към 

Спешна помощ. Общината обезпечи заплащането на медиците през тези 2 години 

и паралелно подготвихме и защитихме проект, с който ще гарантираме тази услуга 

за следващите 2 години с държавно финансиране. 
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▪ Даден е старт на телемедицината в Сандански с приоритет на случаи с деца. 

Благодарение на добрите ни отношения с УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ се изгради 

първата конферентна връзка между столичната клиника  и общинската болница. 

Телемедицината помага за лечението на деца и позволява в реално време да се 

виждат всички направени изследвания – образни, ехографски, клинични, 

лабораторни. При тежки случаи веднага се изпраща специализиран транспорт от 

„Пирогов“, където и се приемат за лечение децата от Сандански; 

 

 
 

▪ Повече от 700 деца бяха прегледани на място в Сандански от едни от най-

добрите детски специалисти в страната благодарение на съвместния проект на 

Община Сандански и УМБАЛСМ „Н. И.Пирогов“. Всяка година водещи лекари от 

най-голямото лечебно заведение в страната посещават града ни и преглеждат 

децата. Всички прегледи са напълно безплатни, без допълнителни разходи за път; 

 

 


