
Ще има Истинска детска болница. Министерството на 

здравеопазването окончателно се отказа от реконструкцията на 

изоставения строеж  

 

26. 07. 2021 г.  

Със свое писмо от 05. Юли 2021 г. Министерството на здравеопазването възлага 

на своето дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД 

да прекрати всички дейности, свързани с изпълнение на договора, а на директора 

на компанията са дадени указания да предприеме действия за стартиране 
процедура по прекратяването му.  

 

Уважаеми колеги и съмишленици,  

Обръщаме се към вас с надеждата, че първата стъпка към Истинска детска 

болница вече е направена.  

С писмо до Националната гражданска инициатива „ЗА истинска детска болница“ 
заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров съобщава, че на 
5 юли т.г. Министерството на здравеопазването е изискало от своето 
дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД 
(ЗИКДБ ЕАД) да се прекратят всички дейности, свързани с изпълнението на 
договора за инженеринг, както и всички произтичащи от него процедури по ЗОП, 

свързани с упражняването на независим строителен надзор и инвеститорски 
контрол. От МЗ са дали и указания на изпълнителния директор на ЗИКДБ ЕАД да 
започне процедура за прекратяване на договора на основание чл. 58, ал. 4 от 
договора, с едномесечно предизвестие до изпълнителя ДЗЗД „Детско здраве“. 
Основание за това от ведомството намират в „изразената позиция на МРРБ, че е 

недопустимо изработването на Подробен устройствен план за уреждане на 

градоустройствения статут на незавършения строеж“.   

Остава въпросът дали изпълнителният директор на ЗИКДБ ЕАД инж. Иван 
Алексиев, който през последните месеци разпалено защитаваше идеята за 
реконструкция на изоставения строеж в двора на Медицинска академия, е 
изпълнил указанията на Министерството. За да се уверим в това, още днес ще 
поискаме информация за действията му по реда на Закона за достъп до 

обществена информация.  

Точно две години от времето за построяване на една Истинска детска болница, и 
огромно количество гражданска енергия отне да се преборим за това, че децата 
заслужават повече от закърпването на един десетилетен, изоставен, 
полуразрушен строеж. Чест прави на екипа на служебното правителство, че пое 
отговорността да прекрати този договор, и така да отвори пътя към следващите 
крачки за създаване на модерно и високотехнологично лечебно заведение, 
отговарящо на всички съвременни стандарти на детската медицина, 

архитектурата и градоустройството.  



Анализ на нуждите на детското здравеопазване, сериозно и детайлно 

техническо задание, международен конкурс за проект и изпълнител, 

публично участие в контрола на всички нива, цялостна концепция за 
реформа в детското здравеопазване – това са стъпките, за които настояваме от 
декември 2019 г. Днес за първи път изглежда, сякаш властта чу гражданите,  и 

тези стъпки могат да бъдат извървяни. 

Благодарим на всички 90 000 граждани, застанали с имената си зад каузата ЗА 
истинска детска болница. Първа точка на националната гражданска инициатива 

За истинска детска болница е на път съвсем скоро да бъде изпълнена. 

Остават още 6 и ние няма да се откажем, докато не ги постигнем. 

 

За контакт: Надежда Цекулова – 0895 760504 


