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Бъдещето на двете най-големи болници в Старозагорска област - МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” 
и УМБАЛ-Стара Загора, бе една от обсъжданите теми на редовната сбирка на представителите на 
старозагорския “Клуб на работодателя”. За тази цел ръководството на клуба беше поканило на 
срещата на 27 септември директорите на двете здравни заведения - д-р Николай Колев и д-р Кирил 
Добрев. Поради ангажимент извън града д-р Колев не присъства на срещата.  
Най-напред думата бе дадена на д-р Добрев. За пореден път той защити пред бизнесмените тезата, 
че на Старозагорска област е необходима голяма модерна високотехнологична университетска 
болница. Д-р Добрев подчерта, че той и неговите колеги от Университетска болница са в прекрасни 
отношения с колегите от МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”. Част от апаратурата в двете болници 
често ползваме заедно. Помагаме си взаимно и нямаме конфликти. Ако такива изобщо има, те се 
инспирират от не повече от двайсетина души, заяви директорът на УМБАЛ.  
След неговото изказване думата бе дадена на представителите на бизнеса. Щом вие заедно 
ползвате апаратура, обитавате една сграда и работите добре съвместно, не виждам защо да не е 
възможно обединението на двете големи болници. В крайна сметка така ще се оптимизира 
административният състав. Говорите, че може да се стигне до съкращения. Във време на криза 
повечето от нас също бяха принудени да съкратят хора от своите предприятия, но такива са 
законите на бизнеса, заяви Стефан Шоселов, собственик и управител на “Новотехпром”.  
Собственикът на МЦ “Св. Анна” и общински съветник от ГЕРБ д-р Борислав Бонев изрази мнение, че 
евентуалното обединение на двете старозагорски болници не е толкова лесен процес. Дори да 
оставим настрана другите, чисто медицински аргументи против подобно сливане, голям проблем би 
се създал и със собствеността на земята. Общината има собственост. Ако се създаде една голяма 
университетска болница, това означава ли, че Община Стара Загора трябва да подари земята си на 
държавата, заяви д-р Бонев.  
В оценката си за проблема с обединението на двете здравни заведения бившият председател на 
Комисията по здравеопазване в Общинския съвет д-р Георги Попниколов бе по-категоричен. 
Според него, проблемите са много сериозни, конфликти между лекарите в болниците съществуват и 
те не са от вчера. Тъй като нещата са изключително сериозни, те трябва да бъдат обсъдени по-
задълбочено. Предлагам на следващата си сбирка да се занимаем по-обстойно с този въпрос и да 
излезем с някакво становище, което да гласуваме. Така обществеността на Стара Загора ще 
разбере какво е мнението на бизнеса по въпроса, заяви д-р Попниколов.  
Единственото правилно стопанско решение, което ще бъде в полза на Старозагорска област и на 
пациентите, е двете болници да се обединят, заяви депутатът от ГЕРБ Иван Колев. Той и неговият 
колега в парламента Недялко Недялков също бяха сред участниците в събранието на “Клуб на 
работодателя”.  
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