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ДО 

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ  
 
Г-Н ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 
Г-Н ЕМИЛ ХРИСТОВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
 
Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
 
Г-Н ЯВОР НОТЕВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
 
Г-Н РУМЕН РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ  

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ  

 
Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА 
НА ПП ГЕРБ  

 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА 
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  

 
Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА 
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 

 
Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  
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Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА 
НА ПП ВОЛЯ  

 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Медиите 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
 

от Инициативния комитет за създаване на Национална многопрофилна университетска 
педиатрична болница „Детски здравен парк“ 

 

Уважаеми дами и господа, 

Ние, професионалисти и граждани, обединени от каузата „Детски здравен парк“, заявяваме 

категоричната си позиция за създаване на Национална многопрофилна университетска 

педиатрична болница.  

В последните дни всички ние сме свидетели на различни предложения и решения, които имат за 

цел да поставят началото на създаването на детската болница. В процеса на обсъждане на 

предложението на министър Ананиев за преобразуване на Болница „Лозенец“, на преден план 

излязоха разнообразни аргументи „за“ и „против“ конкретното решение, но нямаше нито една 

позиция, която да оспорва нуждата от Национална детска болница. В този момент на 

разгорещени дебати по конкретни предложения, за нас е от изключително значение  като 

общество да не изгубим фокуса на проблема и да не се откажем от решаването му. 

Обръщаме се към Вас, като към хора, от които зависи решаването на този въпрос, който извежда 

на преден план  детското здраве и комплексната подкрепа към цялото семейство в ситуация на 

здравословен проблем при детето, включително и с ключово значение за националната 

сигурност и бъдещето на нацията. В този момент от изключителна важност е: 

1. Да бъде гарантирана необратимостта на процеса по създаване на Национална 

многопрофилна университетска педиатрична болница. 

2. Да бъде осигурена прозрачност на процеса и ясен план за реализирането на 

поставената цел във възможно най-кратки срокове.  

3. Да бъде гарантирано  включването на всички заинтересовани страни и експерти 

(лекари, специалисти по здравни грижи, рехабилитатори, фармацевти, психолози, 

социални работници, учители, архитекти, финансисти, родители и деца) още на ниво 

създаване на концепция, за да се формира поле на съгласие и да се гарантира 

максимално ефективно използване на ресурсите за постигане на най-добрия възможен 

резултат. 
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Очакваме от всички институции да работят заедно и последователно за общата кауза. Заявяваме 

своята готовност да допринесем за процеса с всичко, което е в нашата компетентност и ще 

продължаваме да държим будни обществения интерес и ангажираност с темата. 

 

От името на Инициативния комитет:                     

 

           

Георги Богданов  
Изпълнителен директор на Национална     
мрежа за децата    


