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    към чл. 8, ал. 1 

    

ДО 

МИНИСТЪРА НА  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

От Ирина Павлова Атанасова 

aдрес: София, жк Левски Г, бл 22А, вх Г, ет 9, ап 95 

телефон за връзка: 00359 889 955 913  ел. поща irinatanasova@gmail.com 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде 

предоставена следната информация: 

Преди две години поредица от трагични инциденти в психиатричните заведения у нас постави 

темата за окаяното състояние на психично-здравната грижа в светлината на медийните 

прожектори. На 06 февруари 2019 г., Министерство за здравеопазването излезе с доклад, 

според който над 50% от психично здравните заведения у нас са в критично състояние.  На 

базата на този доклад министърът на здравеопазването, в лицето на Кирил Ананиев по това 

време, обеща отпускането на 10 милиона лева за обновяване и ремонт на материалната база и 

приоритизирането на обучението на нови кадри.  
 
Във връзка със заявление за достъп до обществена информация, регистрирано в Министерство 

на здравеопазването в вх. N 93-00-161 от 23.10.2020 г. получих копие от доклада за състоянието 

на материалната база на психиатричните болници у нас, както и таблица, озаглавена  "ДПБ - 

основен ремонт, апаратура обзавеждане", в която е описано:  
1.) искане за финансиране с капиталови средства в размер на 6,217,855  
2.) решение за финансиране с капиталови средства за 1,728,305.  
Таблицата няма дата и не става ясно каква е целта и развитието по изложената информация.  
Според предоставения доклад, анализът, извършен в резултат на проверка на МЗ,  установява, 

че: “(...) за подобряване на състоянието на материално -техническата база на Държавните 

психиатрични болници са необходими финансови средства в размер на около 6 770 хил.лв., 

които са предназначени за:  
- саниране на сградите и ремонт на покриви, инсталации, помещения и санитарни помещение - 

около 5 800 хил.лв. 
- закупуване на обзавеждане - около 450 хил.лв.  
- закупуване на санитарни автомобили - около 520 хил. лв. “* 
*правописът е запазен 
 
В доклада се казва още, че за 2019 г. по бюджета на Министерство на здравеопазването такива 

средства не са предвидени и не могат да бъдат осигурени, но е направено предложение за 

“финансиране  с европейски средства, които де се мотивират от Министерството на 

здравеопазването към съответните институции като възможности за бъдещо финансиране 

на инвестиционните разходи."* *Правописът е запазен 



 
Предвид гореизложеното, бих желала да получа следната информация:  
 

 
 Отпуснати ли са 10 милиона лева за реновиране на материалната база на 

психиатричните заведения, публично обещани от министъра на здравеопазването в 

лицето на Кирил Ананиев през февруари 2019 г. и широко цитиран от медиите? 

 Ако са били отпуснати, по какъв конкретно начин са били усвоени?  

 На каква стойност са заложените суми  в бюджетите на Министерство на 

здравеопазването за 2020 и 2021 г. за  реновиране на материалната база на 

психиатричните заведения? 

 От предоставената от министерство на здравеопазването таблица “ДПБ - основен 

ремонт, апаратура и обзавеждане” не става ясно каква е  нейната цел, какъв вид 

информация предоставя тя, както и датата на нейното създаване. Във връзка с тази 

таблица, бих желала да получа следните информация:  

 Каква информация дава тази таблица  “ДПБ - основен ремонт, апаратура и 

обзавеждане”?  

 Датата, към която тази информация е била актуална? 

 Какво по тази таблица е било изпълнено? 

 Какви конкретни действия са предприети за приоритизирането подготовката на нови 

кадри? 

 

Желая да получа исканата информация в следната форма: 

        (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма) 

1. Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен 

общодостъпен регистър; 

2. Устна справка; 

3. Копия на материален носител; 

4. Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където 

се съхраняват или са публикувани данните;  

5. Комбинация от форми - ............................................................ 

 

Дата 22.02.2021              Подпис:         

        /И. Атанасова/                                                                                 


