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След епидемията от Covid-19 за всички е ясно, че здравният 

сектор е изправен пред огромни трудности в Европа и в света. 

Недостиг на персонал, остаряло оборудване, ценообразуване 

"такса за услуга", което превръща обществената услуга в 

ротативка, в която печелившите не са нито работещите, нито 

пациентите.

Както е известно на здравните работници, проблемите в 

здравеопазването датират много преди епидемията. Именно тази 

констатация даде началото на движението на медицинските 

сестри в България преди повече от три години. Те настояват само 

за най-необходимото: достойно заплащане, приемливи условия 

на труд и здравеопазване, което служи на пациентите, а не на 

печалбите.

Те започнаха с масови демонстрации, преди да създадат свой 

боен орган: синдиката на медицинските специалисти - СБМС.

Международен контекст

Сектор здравеопазване е арена на борба по целия свят. По 

същото време, когато българските медицински сестри 

предприемат действия, във Франция се организира 

безпрецедентно движение за борба. Подобни борби се водят 

Чехия, в Германия, в Испания, дори в Грузия. В Съединените щати 

2

ДА СЕ БОРИМ ЗА НАШЕТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



през последните години започна огромно движение, което 

доведе до исторически победи.

Здравните работници навсякъде се организират и се борят за 

адекватно заплащане и против търговията с човешкото здраве.

Секторът на здравеопазването засяга всички нас. Той ни съпътства 

от самото начало до края на живота ни. Той е от съществено 

значение и засяга всички нас, но днес не разполага с достатъчно 

ресурси, работниците му са малтретирани, обременени от ниско 

заплащане, непосилно работно време. В същото време шепа 

хора , често директорите или банките, прибират парите на 

здравните фондове за своя облага.

Това трябва да спре.

Медицинските сестри от СБМС навлязоха в нова фаза на борба. В 

момента те подготвят това, което със сигурност ще бъде най-

голямото досега стачно движение в българския здравен сектор.
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Ще се върнем малко назад във времето, за да разясним защо 
се наложи и какви са причините медицинските специалисти 

да започнем с организирането на така желаните и очаквани 
стачки през есента на 2022г..

Проблемите в сектор здравеопазване, а по–конкретно на 

медицинските специалисти ( мед. сестри, акушерки, фелдшери, 

кинезитерапевти, рехабилитатори, лаборанти, лом. фармацевти) 

и нашите неглижирани и незабелязвани проблеми от всички 

институции, както и министри, през годините ни поставиха в една 

изключително тежка ситуация.

По данни на съсловната организация БАПЗГ  в страната липсват 30 

000 мед. сестри, около 5 000 акушерки и също толкова 

необходими лаборанти, рехабилитатори, кинезитерапевти, 

фелдшери и др! Става дума за огромна липса на медицински 

специалисти и тяхното изтичане зад пределите на страната в 

ВРЕМЕ Е ЗА СТАЧКА
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търсене на едно по–добро бъдеще и реализация, както и условия 

на работа и заплащане за високата професионална подготовка, 

която притежават и все още получават в България.

Ниското заплащане и лошите условия на труд, неглижирането на 

проблемите ни, непрекъснатото подценяване на нашето място в 

здравеопазването доведоха до едно съсипано и отчаяно, пълно с 

болка, изчезващо съсловие. То се е стопило до застрашаващи 

нива! Здравето на населението и неговото опазване е оставено на 

произвола. Липсата на специалисти е катастрофална! Липсата на 

медицински грижи, които не генерират сами по себе си печалба, 

доведе до пълното им отсъствие на места в лечебните заведения 

в страната.

Но това явно не е проблем за никого. Не и за хората, които  

изпращаме в Парламента…

За 22г. нито едно правителство не направи нищо и не се погрижи 

за медиците, чиято дейност е свързана с опазването и оказването 

на медицинска грижа и помощ на цялото общество.

Те просто не печелят от този труд!

През 2019г., в една от групите във Фейсбук, където медиците 

споделяме своите проблеми, спонтанно се заговори за това, дали 

можем и искаме да се организираме за протест, чрез който да 

покажем, че все още съществуваме, макар и в застрашаващо 

ниски нива.
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Организирахме се. Оказа се, че в повече от половината градове на 

страната медицинските специалисти се самоорганизираха и 

протестираха.

Излязохме с Декларация от 9 точки, в която посочихме кои са 

основните ни проблеми, които не търпят никакво отлагане във 

времето и трябва да бъдат незабавно разрешени!

Човекът, който стана наш неформален лидер, бе медицинската 

сестра Мая Илиева, която събра хора, като нея, готови за една 

дълга и непримирима борба. Мая Илиева добива синдикален 

опит по време на дългите години борба на местно ниво срещу 

своите работодатели, в лицето на различните изпълнителни 

директори на болница Токуда. Човекът неотлъчно до нея е другата 

непримирима и изпълнена с вяра в победата медицинска сестра - 

Веселина Ганчева! Това са двете лица на тази така чакана и 

жадувана промяна. 

Последва организирането на първия протест в страната на 

01.03.2019г., а след това на още няколко, включително два големи 

в София! Колеги от цялата страна се самоорганизираха, 

самофинансираха, отделиха от оскъдното време, с което 

разполагат, (защото повечето работят на по две места, от нужда, 

тъй като трудът им е оценен изключително ниско) и се включиха в 

протестите. Заедно с организаторите в София медицинските 

специалисти показахме ясно, че проблемите трябва да бъдат 

незабавно разрешени, в противен случай, отговорните лица 

трябва да са готови да понесат отговорността за липсата на грижа 

и лошото качество на медицинските грижи в страната. Трябва да 
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бъде ясно, че съсловието няма да поеме отговорността за лошото 

качество на грижи, защото то не носи вина за това, че едва 

оцелява на края на силите си.

Първата СТАЧКА

На протестите се появиха сестри, които през годините са водили 

борби на работните си места сами. Чели са различни Нормативни 

документи, Закони, Кодекса на труда и са търсели начини да 

защитят трудовите си права. Оказва се, че работодателите масово  

нарушават правата ни. Само будните им умове, търсенето на 

справедливост в тях и самоосъзнаването им, като хора 

притежаващи и права освен задължения, както и самочувствието, 

че могат да се борят срещу работодателите, ги изведе на показ. 

Така се появяви м.с. Надежда Маргенова, която започна 
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подготовка на предупредителна стачка в Лечебното заведение, в 

което работи по онова време в гр. Сливен!

Това е прецедент в историята на болницата. След като тя отделя от 

времето си, за да изчете „Закона за уреждане на колективните 

трудови спорове”, започва подготовка и осъществява стачката! За 

броени дни стачката е спчелена и медицинските сестри получават 

незабавно увеличение на заплатите. Стачката е най-бързия и най-

ефективния начин да се преборим за достойно заплащане, а в 

много болници в страната - стачката е единствения начин това да 

се случи. Примерът на колежките от Сливен, както и подобните 

примери от Карлово и други болници в страната ни показват, че 

медицинските сестри знаем как да се борим и как да печелим. 
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За да помогнем и на други сестри да се организират и да 

стачкуват за да подобрят заплащането и условията си на труд, в 

следващите редове ще разгледаме някои основни положения от 

закона уреждащ организирането на стачка, които всеки, който се 

нагърбва с тази задача е добре да познава. 

Първо - важно е да отбележим, че Медицинските специалисти 

имат законово право да осъществяват Ефективна Стачка. За да 

бъде законна и регламентирана, трябва да бъдат спазени 

следните основни стъпки. 

    Проверка на боря на медицинските специалисти в даденото 

лечебно заведение. Той ще ви трябва за да знаете какъв кворум 

търсите при гласуването за стачката.Информацията за това може 

да бъде придобита по няколко начина. Като я поискате от Личен 

състав или като я поискате от Регионалната колегия, която 

притежава списък на медицинските специалисти в даденото 

лечебно заведение

    Пускане на списък в даденото лечебно заведение, за да се 

провери готовността на колегите ви за участие в стачката.

    Свикване на събрание на работещите в лечебното заведение. 

Отново се води списък с присъстващите, които се регистрират, 

като напишат своите три имена и се подписват. Организаторът, 

който води събранието с помощта на поне още двама души, за да 

се води и Протокол, който се води на ръка, (по–късно може да се 

оформи на компютър), излага своите аргументи защо има нужда 

от стачка, какви трябва да са исканията и т.н. и следва обща 
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дискусия. Събранието завършва с гласуване. За да бъде 

стартирана стачката трябва повече от половината от колегите да 

гласуват ЗА нея. Ако стачката Стачката може да е: символична, 

предупредителна и ефективна.

    Избира се Стачен комитет, който ще ръководи стачката и ще 

води преговорите с работодателя. В стачния комитет могат да 

присъстват и хора от синдиката, в който работниците членуват. 

    Работодателят трябва да бъде уведомен в 7 дневен срок, 

писмено, преди започване на Стачката. В това уведомление 

трябва да се посочи нейната продължителност и състава на 

стачния комитет, който ще ръководи стачката.

    Организира се среща между работодателя и Стачния комитет, 

на която се договарят условията за провеждане на стачката. Най-

важното сред тях е осигуряването на персонал за неотложните, 

животоспасяващи дейности на болницата. Всички останали 

дейности, като планов прием и т.н. ще бъдат преустановени по 

време на стачката. 

Веднъж изправили се колективно срещу работодателя, нищо няма 

да може да ви спре да продължите напред. Напротив, ще видите 

едно друго лице на същия този работодател, който ще се окаже в 

такава позиция, че ще гледа да изпълни всяко ваше искане. 

Трябва категорично и непреклонно да отстоявате исканията си до 

успешния край на стачката!

Само ЗАЕДНО – СПЛОТЕНИ И ОБЕДИНЕНИ НИЕ СМЕ СИЛНИ!
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СТРАХЪТ, който е обвзел повечето колеги, е време да си тръгне!

Време е да разберем, че ние сме по–силни от него!

По–умни сме, по–смели сме!

И така, както се изправихме срещу COVID-19, а мисля, той беше по–

страшен, една СТАЧКА е много по–безобидна!

Дали е така, ще разберем тази есен….
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Наблюдавайки протестите и стачките по света, както и в 
България, виждаме, че медицинските сестри са начело на 

работническите борби навсякъде. Това не е случайно. Свързано е 
с десетилетията на програми за 
строги икономии и въвеждане на 
пазарни принципи, които се налагат 
от държавите по света след 
финансовата катастрофа от 2008 г. 
Всички работници, но най-вече тези 
в обществения сектор, са жертва на 
атака срещу заплатите си и 
условията си на труд. За разлика от 
другите работници в публичния 
сектор обаче, медицинските сестри 
имат особено отношение към 
работата. Можем да си представим, 
че повечето пощальони не се 
притесняват особено, ако писмата 
пристигнат един ден по-късно. За 
медицинските сестри обаче 
съкращаването на персонала и 
разходите за здравеопазване 
означава влошаване на лечението на пациентите. Може да се 
предположи, че повечето хора смятат, че хората са по-важни от 
писмата и че посегателствата върху грижите за пациентите са 
посегателства срещу всички нас. Затова медицинските сестри не 
се борят само за собствените си интереси, а се борят за по-добър 

жизнен стандарт за всички работници.

Международни борби
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Тази криза на недостиг на персонал в здравеопазването не се 

ограничава само до страни като България, където много здравни 

специалисти виждат в миграцията единственото спасение от 

ниските заплати и лошите условия. Големите икономики страдат 

от същия проблем. Това е причината западните страни да се 

нуждаят от внос на несметни количества медицински 

специалисти от Изтока. И на Запад, въпреки че заплатите са 

привлекателни за тези, които отиват 

там, медицинските сестри са все 

така ниско платени и подценени, 

както навсякъде другаде. Това обаче 

означава, че потенциално 

медицинските сестри разполагат с 

огромна индустриална сила. В 

момента няма достатъчно 

медицински сестри. Заплахата от 

стачки е нещо, което директорите на 

болници трябва да приемат много 

сериозно.

Когато се вгледаме по-задълбочено 

във въпроса, може би не е 

изненадващо, че най-интензивните 

борби на медицинските сестри в момента се водят в Америка. 

Числеността на персонала е толкова ужасна, колкото и навсякъде 

другаде. От началото на пандемията американските болници са 

загубили 37 000 души персонал, а заплатите, както навсякъде 

другаде, биват изядени от инфлацията. Може би една от 

разликите между там и тук е пълната комерсиализация на 

американската здравна система. Здравните работници знаят, че 
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целта на болницата не е грижата за пациента, а реализирането на 

печалба. В неотдавнашни разговори между калифорнийски 

медицински сестри и членове на Конфликтт относно стачките на 

работното им място те разказаха, че част от работата им включва 

работа с документи и фактури, които позволяват на сестрите да 

видят колко точно пари взима болницата за всеки пациент. Това е 

изключително ценна информация при изготвянето на искания за 

стачката. 

Само преди броени дни (на 11 септември) работниците в 

Минесота започнаха най-голямата стачка на медицински сестри в 

частния сектор в историята на САЩ. 15 000 медицински сестри 

напуснаха работа заради недостига на персонал и заплатите, тъй 

като навсякъде медицинските сестри не разполагат с достатъчно 

персонал и са нископлатени. Докато ръководството се опитва да 

намери заместващи медицински сестри от други щати, които да 

заместват смените и да подкопават борбата на сестрите, 

изглежда, че стачките се разпространяват и в други щати. Хиляди 

медицински сестри в Мичиган и Орегон вече гласуваха да 

стачкуват по същите въпроси. Междувременно терапевти и 

лекари в Калифорния и Хаваите вече четвърта седмица участват в 

най-дългата стачка в областта на психичното здраве. Това е борба, 

която също е насочена към липсата на персонал. Тези стачки не са 

просто изолирани събития. Една от медицинските сестри, с която 

дискутирахме, ни разказа как тази година вече два пъти е 

стачкувала. Половината от всички стачки в Америка сега са в 

сектора на здравеопазването.

Недостигът на персонал не се ограничават само в Америка. 

Международният съвет на медицинските сестри изчислява, че 
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дори преди пандемията в световен мащаб е имало недостиг на 6 

милиона медицински сестри и 18 милиона други здравни 

работници. Очевидно е, че сега положението е много по-лошо. 

Реакцията на сестрите също не се ограничава само до Америка. 

През последните месеци се съобщава и за стачки на медицински 

сестри в най-различни страни като Испания, Финландия, Дания, 

Франция, Германия, Мексико, Нова Зеландия и Уганда. 

Медицинските сестри в България не са сами. Те са изправени 

пред същите проблеми като медицинските сестри по целия свят. 

Както и навсякъде другаде, решението на тези проблеми се крие 

в предприемането на индустриални действия (стачки) от страна 

на работниците за решаване на собствените им проблеми.
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Зимата наближава. Тя ще бъде тежка. При официална инфлация 
от 19 %, най-високата от две десетилетия и половина насам, 

заплатите на работниците се стопяват. Перспективата за ужасно 
скъпи сметки за електричество, които ще дойдат, когато започне 
да става по-студено, е плашеща. Междувременно партиите се 
борят да сформират коалиция. Или ще успеят да го направят и ще 
имаме поредното слабо правителство, което едва ще изкара една 
година, или ще ни наложат нови избори. Нито един от двата 
варианта не предлага нищо реално на обикновените хора. 
Заплатите ще бъдат по-ниски, а всичко ще струва по-скъпо.

Ако има някаква светлина в тунела, то тя е в медицинските сестри 

и тяхната борба през последните четири години. Сега, когато 

зимата наближава, СБМС планират стачни действия в 

Многопрофилната болница в Добрич. В страната с едно от най-

ниските нива на загубени дни поради стачни действия в Европа, 

това решение се откроява като фар, който свети в мрака и 

отчаянието, които царят в България днес.

Отдавна твърдим, че единственият начин за поддържане на 

жизнения стандарт на работниците е чрез стачни действия. Никой 

няма да даде на работниците повече пари, без да бъде принуден 

да го направи. Никое ново правителство няма да постави 

стандарта на живот на работниците или здравеопазването пред 

това, което може да открадне от държавата. Единствените хора, 

които се грижат за интересите на работниците, са самите 

Стачката в Добрич: 
тактика и перспективи

16



работници. В момента Великобритания, където текат най-

големите стачни действия за последните 40 години, е най-добрият 

пример за това, как работниците се борят и успешно защитават 

стандарта си на живот. Това, от което се нуждаят работниците в 

България, е пример за печеливша стачка, в която хората извоюват 

значително увеличение на заплатите чрез собствените си сили, 

като пример за това, че е възможно да се стачкува и да се печели. 

Медицинските сестри в Добрич могат да направят именно това.

Следователно, въпросът, пред който са изправени не само 

медицинските сестри в Добрич, но всички медицински сестри, 

всички здравни работници и в крайна сметка всички работници в 

страната, е как да спечелим тази стачка. Това не е просто стачка на 

медицинските сестри в една болница, а стачка за интересите на 

всички работници. Когато говорим за стратегия и тактика за тази 

настояща борба, смятаме, че може би е най-добре да се обърнем 

към всички хора, които участват или могат да участват. Разбира се, 
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на първо място са стачкуващите медицински сестри в тази 

конкретна болница. На второ място стигаме до медицинските 

сестри на други работни места, на трето - до пациентите, и накрая 

- до обществото като цяло. За да се изгради успешна кампания, е 

необходимо да се включат всички тези групи.

Медицинските сестри в Добрич започнаха с ежедневни 

едночасови стачки в средата на oктомври  като предупреждение 

към ръководството. В момента на писане на този текст те 

прерастват в ефективна стачка (пълно преустановяване на 

работата). Тази мобилизация стана възможна благодарение на 

сплотеността на колектива и неуморните усилия на 

синдикалистите на местно и национално ниво, както и 

солидарността на останалите работници в болницата като 

санитарите и част от лекарите, които се присъединиха към 

предупредителната стачка. Това, от което директорите на болници 

се страхуват най-много, е работещите в болницата да бъдат 

обединени и солидарни помежду си. Затова и отговорът от 

ръководството не закъсня. Директорът на МБАЛ Добрич Георги 

Желязков започна да използва всички средства, с които 

разполага, за да опита да раздели работниците, да подрони 

тяхната колективна сила и да върне болницата в  обичайното 

състояние на подчинение и страх. За целта той започна да оказва 

натиск към индивидуални работници, започна да разпространява 

лъжи из болницата (като например, че санитарите щели да губят 

по 10лв на час, ако участват в стачката), сключи незаконно КТД с 

несъществуващата секция на Подкрепа в болницата, като в 

същото време започна да протаква процедурата за започване на 

ефективна стачка, като отказа да изпълни законовото си 

задължение  да осигури график за болницата по време на 

стачката. В безсилието си директорът стигна дотам, че заведе 
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съдебно дело срещу медицинските сестри, искащи достойно 

заплащане и условия на труд. Макар и част от действията му да 

постигнаха ограничен успех сред някои индивидуални работници, 

и най-вече чрез това, че успя да отложи стачката с повече от 

седмица, медиците в МБАЛ Добрич остават твърдо решени да 

осъществят стачката въпреки всички трудности. За да успеят да ги 

преодолеят, най-важна е солидарността.

Първото място, където те трябва да потърсят солидарност, е на 

собственото им работно място. Знаем, че в болницата има 

недоволство сред огромното мнозинство работници - 

включително тези, които не участват активно в стачните действия. 

При започване на стачката трябва да бъдат правени непрестанни 

опити те да бъдат привлечени към борбата, включително 

медицинските сестри от други профсъюзи (или нечленуващи в 

такъв), санитари и низов персонал. Приоритет трябва да бъде 

преодоляването на разделенията, създадени от синдикатите и 

директора. Заедно работниците са силни. Медицински сестри, 
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които по една или друга причина не могат да се включат в 

ефективната стачка, могат да подкрепят стачкуващите си колеги, 

като откажат да дават извънредни часове, както и като откажат да 

бъдат прехвърляни в отделенията, където не достига персонал 

заради стачката.

Медицинските сестри в други болници също са от съществено 

значение. Победата в тази стачка може да доведе до избухване на 

борби в болници в цялата страна. От непосредствена важност е 

медицинските сестри да откажат да бъдат прехвърлени в 

болницата в Добрич, за да покрият работата на стачкуващите 

медицински сестри, ако директорът на добричката болница опита 

това. Заместването на стачкуващи работници с външни лица е 

незаконно според българското трудово законодателство. Няма 

обаче гаранция, че ръководството на болницата и държавата ще 

спазват собствените си закони. Всъщност, опитът ни кара да 

вярваме, че те открито ще ги погазят. Медицинските сестри 

трябва да агитират в собствените си болници да не бъдат 

използвани като работна ръка за разваляне на стачки на техни 

колеги. Това не само ще помогне на медицинските сестри в 

Добрич, но и може да послужи като основа за изграждане на 

организацията, която ще е необходима за водене на собствените 

им борби в бъдеще. Медицинските сестри трябва да сформират 

комитети на собствените си работни места, за да откажат да бъдат 

използвани като заместваща работна сила, да разпространяват 

листовки с аргументи защо е необходимо да се подкрепят 

стачкуващите медицински сестри и да организират демонстрации 

пред собствените си болници. Всички тези действия не само ще 

подкрепят стачкуващите, но и ще спомогнат за изграждането на 

организацията, която ще бъде необходима в болниците през 

предстоящата зима.
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Пациентите също не бива да бъдат пренебрегвани. Ръководството 

на болницата ще се опита да ги използва срещу медицинските 

сестри. Ръководителите на болниците ще говорят за „безсърдечни 

медицински сестри“, които оставят пациентите да страдат. Когато 

работниците предприемат действия, за да се опитат да си 

извоюват заплата, която едва стига за живот, мениджърите винаги 

ще говорят за това как те са „алчни“ и оставят пациентите да 

страдат. Най-напред трябва да разгледаме този аргумент. 

Ръководството е това, което е наложило тази стачка, като е 

плащало заплати, които едва стигат за живот. Правителството и 

управителите на болници са тези, които принудиха хиляди 

медицински сестри да отидат да работят в Германия или в други 

западни страни, като по този начин намалиха броя на персонала, 

така че нашите болници са на ръба на колапса. Не медицинските 

сестри, които ежедневно се грижат за пациентите, са враговете на 

пациентите. Истински безсърдечни са не тези, които се борят да 
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осигурят най-добрите грижи, на които са способни, въпреки 

дългите часове срещу ниско заплащане, а тези, чиито програми за 

оптимизация и комерсиализация на здравеопазването 

унищожават нашата здравна система, тези, които седят зад 

бюрата и подписват заповеди, които унищожават живота на 

хората. Медицинските сестри трябва да се опитат да спечелят 

пациентите, за да подкрепят борбата. Разбира се, пациентите, 

които пристигат в болниците и не могат да получат лечението си, 

хората, които в някои случаи изпитват болка и дискомфорт, ще 

бъдат гневни. Медицинските сестри обаче трябва да се опитат да 

им обяснят кой всъщност е отговорен и къде трябва да бъде 

насочен техният гняв. Много положителен знак би било 

пациентите да се присъединят към демонстрациите на 

медицинските сестри и да насочат гнева си към хората, които 

наистина са отговорни за страданието им.

Последната група хора, с която е необходимо да се свържем, са 

другите работници като цяло. Тук трябва да играят роля 

стачкуващите медицински сестри, медицинските сестри в други 

болници и всички работници, които се солидаризират с 

медицинските сестри. Това е борба за всички работници. 

Медицинските сестри се борят за по-добро здравеопазване, което 

засяга всички нас. Но не само това. Победата в Добрич може да 

вдъхнови други работници да предприемат действия в защита на 

своето заплащане. Всички работници са засегнати от инфлацията. 

Учителите, например, получиха увеличение само с 5 %. В 

условията на инфлация от 19 % това на практика е огромно 

намаление на заплатите. Хората трябва да се опитат да създадат 

комитети в подкрепа на стачкуващите медицински сестри там, 

където живеят. Тези комитети трябва да се организират в 

подкрепа на медицинските сестри, да разпространяват 
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информация, да провеждат срещи и да организират 

демонстрации. Борбата на медицинските сестри е борба за 

всички работници и победата им ще бъде победа за всички 

работници.
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