
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

29.11.2002г. 

До 
Главния редактор на в-к "Янтра днес" Велико Търново 

Уважаема г-жо Главен редактор, 

Обръщам се към Вас със следната молба. Да определите по възможност друг работещ 
във в-к "Янтра днес" на мястото на г-жа Ваня Паунова, който да бъде канен на всички 
пресконференции и брифинги, организирани от РЦЗ - Велико Tърново по проблеми на 
здравеопазването в областта. 

Районен център по здравеопазване - Велико Търново винаги е работел през годините 
при пълна гласност и прозрачност за медиите, здравната общественост и населението 
на областта. 

Аргументите ни за нашата молба кьм Вас са повече от основателни, но в името на 
нашата принципна доброжелателност кьм медиите, искаме да запазим добрия тон. 

Към г-жа Паунова, както и към всички дописници и репортери, сме били повече от 
коректни и смея да твърдя, че процесът е бил двустранен, до първата от серията 
публикации за конкурса, обявен от Министерство на здравеопазването, когато за мен са 
написани неща, които най-меко казано не са верни и времето категорично го 
потвърждава. Последващите публикации, нямащи нищо общо с реалността и истината, 
потвърдиха и задълбочиха убеждението ми, че г-жа Паунова обслужва групови 
интереси. 

Позволявам си да Ви изпратя ксерокопия на зададените към РЦЗ-Велико Търново от г-
жа Паунова въпроси, които от уважение към институцията, която рьководя, оставям без 
коментар. 

Накрая искам, да споделя с Вас, че след като се разбра в публичното пространство, че 
няма други алтернативи за директорското място, член на групата, разработваща 
въпросите към РЦЗ и д-р Иванов, за да демонстрира "лоялност"' ми представи 
посочените въпроси почти един месец преди "спонтанно" да ги постави г-жа Паунова. 

От своя страна събрах водещите специалисти в РЦЗ - Велико Търново и ги запознах с 
въпросите, които ще бъдат зададени "спонтанно" и "само" от г-жа Паунова. 

Позволяваме си да Ви изпратим само заявената здравно-демографска информация. 

С принципно уважение, 
Директор 

 


