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ПРЕСКЛИПИНГ 
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Законът за бюджета на здравната каса породи недоволство 
 

Въпреки резервите и опасенията на лекари, пациенти и болнични директори, новият 

закон за бюджета на здравната каса, в който ресорният министър Кирил Ананиев е 

заложил част от реформата в сектора, бе приет на първо четене от парламентарните 

комисии по бюджет и по здравеопазване с 13 гласа за и 8 против. Недоволството се 

породи не от размера на парите за здраве, предвиден в закона, а от промените, които са 

заложени в заключителните разпоредби на документа. Част от тях предвиждат болници 

да се разкриват след решение на Народното събрание, Фондът за лечение на деца да се 

закрие и функциите му да изземе здравната каса, както и да се обединят агенциите по 

трансплантация и "медицински одит". 
Срещу реформите на Ананиев се обявиха от БСП и ДПС, както и редица пациентски 

организации, общопрактикуващи лекари и директори на болници. 
„Тази порочна практика през закона за бюджета НЗОК да се променят 1,2,3, 10 закона 

трябва да бъде прекратена“, каза Любомир Киров от Сдружението на 

общопрактикуващите лекари. 
„Не можем да имаме доверие на добра дума, че ще се правят някакви хубави и красиви 

неща, при положение че дори пациентите вътре са споменати като обекти на здравната 

система, които щели да си имат достъп до здравното досие. Как ще се гарантира 

техният интерес. Съжаляваме, но не можем да подкрепим подобни промени в 

законодателството“, допълни д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната 

пациентска организация. 
Десетки закони се променят със заключителните разпоредби на Закона за бюджета на 

касата, единодушни са проф. Георги Михайлов от БСП и д-р Нигяр Джафер от ДПС. 
„По отношение на абсурдните предложения да зависи от Министерския съвет 

разкриването на конкретна лечебна дейност в лечебно заведение и от Народното 

събрание, не бива това да бъде разрешавано“, каза Михайлов. 
„Смятаме, че не просто е сбъркана философията, че е порочно законодателството и 

процедурите, които прилагате. Смятаме, че искате да смачкате дебата. Просто 

използвате късата писта, за да избегнете истинския дебат“, допълни Нигяр Джафер от 

ДПС. 
Законът беше приет на първо четене от двете комисии, но здравният министър Кирил 

Ананиев остана изненадан от негативните реакции. Особено тези срещу намерението 

Фондът за лечение на деца да бъде закрит: 
„Аз мисля, че това е нещо, което трябваше най-много да ни подкрепите. Надявам се да 

съм достатъчно убедителен, за да разберете каква е била нашата идея, когато сме 

предложили тези неща“, каза министър Ананиев. 
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      парламент - извънредно заседание - предстоящо 
      
Парламентът ще заседава извънредно на 6 ноември 
 

      София, 1 ноември /Екатерина Панова, БТА/ 
         Парламентът ще заседава извънредно на 6 ноември от 13.00 часа. Това решиха 

депутатите след предложение на председателя на Народното събрание Цвета 

Караянчева. Тя обясни, че за това е постигнато съгласие на председателски съвет. На 

извънредното заседание ще бъдат обсъдени на първо четене законопроектите за 

бюджет на НЗОК, на ДОО и на Държавния бюджет за 2019 г. 
         В началото на днешното заседание Караянчева поздрави всички с Деня на 

народните будители. Нека си спомним делото на нашите просветители, книжовници, 

революционери и будители, стремили се към възраждане на националния дух, 

образование и книжовност, каза още тя. 
         Парламентът днес ще гласува промени в Закона за задължителното депозиране на 

печатни и други произведения на второ четене. След това депутатите ще гласуват на 

второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за 

филмовата индустрия на първо четене. 
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БФС връчи годишните си стипендии на студенти по фармация 
Директорът на ИАЛ Богдан Кирилов отправи предложение към номинираните за 

стаж в Агенцията по лекарствата 
 
За пета поредна година в навечерието на Деня на народните будители Българският 

фармацевтичен съюз (БФС) връчи стипендии на студенти по фармация. На 

официалната церемония в София присъстваха народният представител от ГЕРБ 

магистър-фармацевт Борислав Борисов, директорът на Изпълнителната агенция по 

лекарствата Богдан Кирилов, членовете на управителния съвет на БФС. 
Годишните стипендии  на БФС се присъждат на студенти за образователно-

квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация”. 
През 2013 година по идея на магистър-фармацевт Венцислав Янчев се връчват първите 

стипендии, като тази инициатива цели да насърчава и подпомага млади бъдещи 

магистър-фармацевти в академичния и професионалния им път. 
„Връчването на годишните стипендии на студенти по фармация е едно от най-

значимите събития за Българския фармацевтичен съюз, защото е нашата оценка и 

инвестиция в бъдещето на професията ни. Благодаря и поздравявам академичните 

общности на факултетите по фармация в страната, наградените студенти и всички 

магистър-фармацевти с Деня на народните будители, да останат верни на призванието 

си за обучение и трупане на нови знания през целия живот“ – заяви председателят на 

съсловната организация проф. Илко Гетов. 
Комисията по определянето на стипендиите тази година връчи сертификати и 

стипендии по 1000 лева на двама студенти: Магдалена Здравкова Александрова, V – ти 

курс, Фармацевтичен факултет, МУ София. Магдалена специализира „Промишлена 
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фармация“, като нейните интереси са свързани с лекарствения метаболизъм и 

токсичност, лекарства сираци, клинични проучвания, за което има и публикация в 

научно издание. 
Виктор Тенков Тенев,  V – ти курс във Фармацевтичен факултет МУ София също 

получи стипендия 1000 лв.  Заради отличния си успех Виктор е определен за 

провеждане на студентски обмен в Университета в Хайделберг. Той е  член на 

Управителния съвет на Българската фармацевтична студентска асоциация за 2017-2018 

година и доскорошен неин председател. 
Цветелина Стефанова Стефанова, V курс във Факултет по фармация към Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна и Надежда Ясенова Янакиева 

студентка фармация, IV – ти курс във Фармацевтичен факултет, МУ София, получиха 

стипендии по 500 лева. 
Тази година удостоверения за участие в номинациите получиха 5-ма студенти 

допуснати до финалния кръг за определяне на Годишните стипендии на БФС за 2018-

та: 
Неляй Нехатова Кутолиева, III – ти курс във Факултет „Фармация“, МУ Плевен 
СтаниславКостадинов Сотиров, V – ти курс, Фармацевтичен факултет МУ София 
Йоанна Йорданова Коеджикова, V – ти курс във Фармацевтичен факултет МУ София 
Виктория Георгиева Карагиоз, IV – ти курс, Фармацевтичен факултет, МУ Пловдив. 
Директорът на ИАЛ Богдан Кирилов отправи предложение към номинираните за стаж в 

Агенцията по лекарствата и така насърчи студентите да продължават упорито да се 

изграждат професионално. 
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БЛС с редица възражения срещу текстове от проектобюджета на НЗОК за 2019 г. 
Съсловната организация изпрати становището си до парламента и до здравния 

министър 
  
Във връзка с предложения проект на ЗБНЗОК, БЛС изразява своята принципна 

удовлетвореност от увеличението на средствата в сектора, което ще даде възможност за 

повишаване цените и обемите на подценени клинични пътеки в болнична помощ, 

повече регулативни стандарти и оптимизация на процесите в извънболнична помощ. 

Това се казва в становище на съсловната организация на лекарите по проектобюджета 

на Здравната каса за 2019 г. 
„Въпреки цялостния позитив от увеличението на бюджета за 2019 година, БЛС не може 

да остане равнодушен към тазгодишния подход за промяна на ключови законови 

актове, касаещи цялостната правна регламентация на здравния сектор, през Закона за 

бюджета на НЗОК. Промени в основните закони следва да минат на обществено 

обсъждане, така че да се даде време за анализ на възможните резултати от евентуалните 

промени в законовата уредба. Заобикалянето на реда за приемане на промени в 

законите чрез публично обсъждане и изготвяне на оценка на въздействието 

противоречи на основни принципи на правовата държава и крие риск за правилното 

функциониране на здравната система“, отбелязват от БЛС и посочват, че въпросните 

предложения за промени създават сериозно напрежение в обществото, което провокира 

недоверие към цялата система. 
В становището си от съсловната организация правят и свои предложения за промени в 

проекта. На първо място БЛС поставя въпроса с прехвърлянето на средства в бюджета 
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на Касата от перо в перо – нещо, срещу което Съюзът многократно е възразявал и 

неведнъж е искал забраната му. „По този начин ще се гарантира, че гласуваните 

средства за всяка дейност ще отидат по предназначение, изпълнявайки заложените 

здравни политики“, аргументират се от там. 
БЛС също така настоява преговорите за НРД да стартират ежегодно не по-късно от 

второто тримесечие на текущата година, а в случай на отказ за подписване на НРД до 

31 октомври да остава в сила действащият рамков договор за предходната година. 

НЗОК пък да може да налага едностранни промени в рамковия договор само в случай, 

че изменения на основни закони налагат това, искат от съсловната организация. 
„Що се отнася до предложенията на вносителя, залегнали в проекта на ЗБНЗОК, 

целящи ограничаване на разходите, БЛС счита, че в условията на така или иначе 

незаплащането на дейност, която надвишава лимитите на болничните структури, 

трябва да се даде възможност на лечебни заведения, които вече имат сключен договор с 

НЗОК по НРД 2018, да могат да разкриват нови дейности в рамките на гласувания им 

бюджет. 
Аналогично, предлаганата мярка „един лекар – един договор“ (чл. 59, б. (г) в ал. 10 в 

ЗБНЗОК), също губи своя смисъл и ще се отрази крайно негативно върху и без това 

затрудните малките общински болници и отслабените областни такива. Задържането на 

специалисти в малките населени места е кардинален проблем, който няма да се реши с 

ограничаване възможността на специалисти да оказват висококвалифицирана 

медицинска помощ, било то и не на основен трудов договор“, се казва още в 

становището. 
Съюзът иска също така да отпадне предложението за пререгистрация на всички 

лечебни заведения. 
Във връзка с предложението за изписване на разходоефективни лекарствени продукти 

от изпълнителите на медицинска помощ пък БЛС смята, че това решение следва да 

бъде аргументирано и обезпечено чрез много ясни критерии, по които да се назначава 

възможната лекарствена терапия, така че да се елиминира възможността за налагане на 

санкции на лекуващия лекар. 
„В частта на проекта, касаещ контрола и санкциите, БЛС не подкрепя направеното 

предложение за изменение на действащата разпоредба на чл.72, ал.3, според която 

контрольорите от РЗОК могат да извършват проверки на територията на цялата страна, 

легитимирайки се само със служебна карта. Това правомощие създава предпоставка за 

превишаване на делегираните административни правомощия и до злоупотреба със 

служебно положение“, смятат от съсловната организация. 
От там възразяват и срещу текста, който позволява предварително удържане на суми от 

наложени актове, независимо, че са в процес на обжалване. Това противоречи на 

правния принцип, че за да се пристъпи към принудително изпълнение, следва да има 

влязъл в законова сила акт - съдебен или индивидуален административен акт, 

подчертава се в становището. 
БЛС предлага още възприетият подход за изплащане на стари задължения към чужди 

здравни фондове да бъде приложен аналогично към заплащане на реално извършената 

и отчетена медицинска дейност от български лечебни заведения за минал период. 
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Стипендии за студентите по фармация 
БФС раздаде за пета поредна година награди на младите надежди 
 
Студенти по фармация получиха стипендии в навечерието на Деня на народните 

будители. Те бяха връчени за пета поредна година от Българския фармацевтичен съюз 

(БФС). На официалната церемония в София присъстваха народният представител от 

ГЕРБ магистър-фармацевт Борислав Борисов, директорът на Изпълнителната агенция 

по лекарствата Богдан Кирилов, членовете на управителния съвет на БФС. 
Годишните стипендии на БФС се присъждат на студенти за образователно-

квалификационна степен „магистър" в професионално направление „Фармация". 
„Благодаря и поздравявам академичните общности на факултетите по фармация в 

страната, наградените студенти и всички магистър-фармацевти с Деня на народните 

будители, да останат верни на призванието си за обучение и трупане на нови знания 

през целия живот" – заяви председателят на съсловната организация проф. Илко Гетов. 
Най-високата стипендия от 1000 лв. 
получиха двама студенти Магдалена Здравкова Александрова и Виктор Тенков Тенев, 

във Фармацевтичен факултет МУ София. По 500 лв. стипендия пък получиха 

Цветелина Стефанова Стефанова, V курс във Факултет по фармация към Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна и Надежда Ясенова Янакиева 

студентка фармация, IV – ти курс във Фармацевтичен факултет, МУ София. 
Тази година удостоверения за участие в номинациите получиха 5-ма студенти 
допуснати до финалния кръг за определяне на Годишните стипендии на БФС за 2018-

та: Неляй Нехатова Кутолиева, III – ти курс във Факултет „Фармация", МУ Плевен, 

СтаниславКостадинов Сотиров, V – ти курс, Фармацевтичен факултет МУ София, 

Йоанна Йорданова Коеджикова, V – ти курс във Фармацевтичен факултет МУ София и 

Виктория Георгиева Карагиоз, IV – ти курс, Фармацевтичен факултет, МУ Пловдив. 
Директорът на ИАЛ Богдан Кирилов отправи предложение към номинираните за стаж в 

Агенцията по лекарствата и така насърчи студентите да продължават упорито да се 

изграждат професионално. 
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Официално прерязаха лентата на четвъртия факултет на МУ-Плевен 
 
Николай Колев 
В Деня на народните будители - 1 ноември, тържествено беше открит новият Факултет 

по фармация на Медицинския университет. Той е четвъртият в близо 45-годишната 

история на плевенската Алма Матер. 
Официални гости бяха вицепремиерът и министър на отбраната Красимир 

Каракачанов, заместник-министърът на МОН Петър Николов, главният секретар на 

Министерството на здравеопазването проф. Красимир Гигов, депутатите д-р Калин 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6577
http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/pleven/oficialno-preriazaha-lentata-na-chetvyrtiia-fakultet-na-mu-pleven-snimki-2129199
https://dariknews.bg/regioni/pleven/oficialno-preriazaha-lentata-na-chetvyrtiia-fakultet-na-mu-pleven-snimki-2129199
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Поповски, Стефан Бурджев и проф. Анелия Клисарова, областният управител 

Мирослав Петров, председателят на ОбС-Плевен Мартин Митев, кметът Георг 

Спартански, неговите предшественици Румен Петков и Найден Зеленогорски, бивши и 

настоящи преподаватели в МУ-Плевен, студенти. 
По повод събитието беше отслужен водосвет от Плевенския митрополит Игнатий и 

свещеници от плевенски храмове. 
Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Славчо Томов показа на 

присъстващите модерната база на новия факултет. 
В момента тук се обучават над 130 студенти, преподават им 84 специалисти, от тях 33 

хабилитирани лица - 11 професори и 22 доценти. 
Факултетът по Фармация е разкрит с Решение на Народното събрание от 30 март 2016 

г. 
След церемонията по откриването на Факултета по фармация, по повод Деня на 

народните будители в зала „Амброаз Паре“ на ТЕЛЕЦ се проведе церемония по 

удостояване с плакети на преподаватели, израснали академично през изминалата една 

година чрез придобиване на нови академични степени и длъжности. 
В началото, ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов 

представи с вълнуваща презентация изминатия път постигнатото през години в МУ-

Плевен. 
Той удостои с плакети на университета 28 преподаватели, израснали в академичното си 

развитие през годината. 
Важен акцент в церемонията беше връчване на специалната награда на 

Министерството на здравеопазването и Българската академия на науките на името на 

проф. Констатин Чилов, на проф. Евгения Йорданова. 
Специално за събитието в Плевен пристигна и главният секретар на МЗ проф. 

Красимир Гигов, който връчи на проф. Славчо Томов икона и поздравителен адрес от 

името на министър Кирил Ананиев. 

 

  

www.zdrave.net, 01.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
https://www.zdrave.net/-/n7689 
 
Постепенно увеличаване на разходите във всички сфери на здравеопазването 

предвижда МЗ 
 
Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на 

Министерството на здравеопазването, разписани на 122 страници, публикува 

ведомството на сайта си. 
Припомняме, тригодишната бюджетна прогноза предвижда плавно увеличаване на 

плащанията за болнична медицинска помощ, за стационарно лечение на пациенти с 

психични заболявания, за лечение и специализирани грижи за деца и за субсидии за 

лечебните заведения за болнична помощ за дейности извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване. За 2019 г. предвидената сума е 2 117,8 млн. лв., за 2020 г. – 2 

353,5 млн. лв. и за 2021 г. – 2 535,9 млн. лв., като основният разход за тази дейност е 

предвиден по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
За осигуряване на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и 

съхраняване на кръв и кръвни съставки, както и реактивите за имунохематологична 

диагностика пък за трите години ще се заплатят по 8,1 млн. лв. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n7689
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При политиката в областта на лекарствата и медицинските изделия в тригодишната 

програма на правителството се вижда, че разходите за лекарства през 2019 г. ще са 1 

143,7 млн. лв., 1 291,3 млн. лв. за 2020 г. и 1 318,8 млн. лв. за 2021 г. Делът на 

генеричните лекарства трябва да бъде 70% през 2019 г. и да достигне до 75% през 2020 

и 2021 г. по прогнозни стойности. 
 

www.clinica.bg, 01.11.2018 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   
https://clinica.bg/6584 
  
Приеха здравния бюджет с критики 
Над 5.2 млрд. лв. са парите за системата догодина, но гилдията не е доволна от 

промените, които вървят с тях 
 

С куп критики и забележки депутатите от трите ресорни комисии – по здравеопазване, 

социална политика и бюджет, приеха парите на касата за следващата година. Въпреки 

заложеното увеличение на средства, проектът срещна подкрепа само в лицето на 

бизнеса и мълчание от страна на синдикатите. Гилдията и опозицията отправиха остри 

критики заради множеството промени, които се залагат с него. 
5.2 млрд. лв. или 4.5% от БВП са заложените средства по функция здравеопазване за 

следващата година, ръстът на разходите е от 547 млн. лв. в сравнение с 2018 г., каза 

здравният министър Кирил Ананиев при представянето на параметрите. Ръстът на 

парите само на НЗОК е 490 млн. лв., а общо средствата, с които ще разполага фондът са 

4.35 млрд. лв. С проекта на касата са заложени и редица промени в системата като 

преминаване на Фонда за деца към НЗОК, одобряване на новите болници от 

парламента, а на новите дейности от МС, сливане на агенцията по трансплантации с 

ИАМО в нова структура и др. 
Ефектът, който очакваме от повишаване на средствата промените, които предлагаме ще 

осигурят равнопоставен достъп на лечебните заведения до системата, както и достъп до 

качествено здравеопазване, обясни Ананиев. Според него измененията, които 

ведомството му предлага са нужни, за да може системата да се подготви за здравната 

реформа, която да тръгне от 1 януари 2020 г. Позитивите от бюджета на касата обаче 

видяха само от бизнеса. „Въпреки че няма повече средства за превенция, не 

възразяваме срещу бюджета, защото виждаме в него воля за реформи. Имаме само две 

препоръки – да се акцентира върху информационна система, както и новите дейности 

да не се разрешават след решение на МС, защото това ще наруши конкуренцията и ще 

забави иновациите", каза Васил Велев, председател на АИКБ. 
Подобно бе мнението и на БТПП. 
Съсловието обаче бе доста критично. „Трябва да се елиминира възможността средства 

по отделните пера да се прехвърлят помежду си, настояваме за реален договорен 

процес, а в условия на лимити болниците трябва да могат да разкриват нови дейности в 

рамките на бюджета си. Правилото един лекар-един договор ще се отрази зле на 

малките общински болници, пререгистрацията на лечебните заведения е излишна", 

заяви д-р Иван Маджаров, председател на БЛС. Забележки имаха и от стоматолозите. 

„Изказваме своето задоволство от повишението на бюджета на НЗОК, но специално 

частта за дентална помощ е недостатъчна и поставя под съмнение сключването на 

договорите ни", заяви д-р Светослав Гачев от БЗС. 
Забележки по финансовата част нямаха фармацевтите, но и те изказаха резерви към 

заложените промени в останалите закони. „1.228 млрд. лв. са предвидени за лекарства 

или 28% от бюджета от касата, което е близко до средноевропейските норми. Ако не 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6584
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бъдат допуснати прехвърляния на средства по перата, бюджетът ще стигне. Но има 

промени, които ни притесняват", заяви проф. Илко Гетов, председател на БФС. Срещу 

централизацията на кръвните центрове се обявиха лекарите в тях. „В момента 

системата е децентрализирана и е съобразена с изискванията на ЕС, тя осигуряват кръв 

за всички болници. Искаме да останем към МЗ, а не да станем част от Националния 

кръвен център, защото рисковете от централизацията са сериозни", заяви д-р Давидова, 

която представляваше 4-те регионални структури в страната. 
Пациентите също не са доволни 
от готвените промени. „Не виждаме особени разлики в цифрите, но сме притеснени от 

промените в множество закони, които се залагат без обществено обсъждане. Този 

бюджет не би трябвало да бъде приет", заяви Станимир Хасърджиев, председател на 

НПО. „Не бива да бъде приемана частта с промените на останалите закони и тази 

порочна практика трябва веднъж завинаги да се прекрати, нужно е да има обществено 

обсъждане. Промените ще доведат до закриване на МЗ и превръщането му в агенция 

към МС, няма нужда и да ни пишете учебници по медицина как да лекуваме", заяви д-р 

Любомир Киров, председател на сдружението на джипитата. 
Забележките на опозицията бяха 
аналогични на тези на гилдията. „Няма да подкрепим закона за бюджета поради 

няколко причини – липсва полезна здравна политика, няма променен баланс между 

средствата за извънболнична и болнична помощ, а това е основното структурно 

отношение в здравеопазването, което дава и неговата ефективност. Но най-големият 

проблем са промените в останалите закони, които нямат никакъв смисъл", заяви проф. 

Георги Михайлов от БСП. Аналогични бяха и забележките на ДПС. „Има ли някой, 

който да не знае, че тези бюджети са за една година. По силата на кой нормативен акт 

променяте 16 други закона на здравната система. Смятаме, че предлагате и някои добри 

решения, но някои са вредни, а има и една откровена глупост. Не просто е сбъркана 

философията, която залагате, но искате да смачкате дебата, затова ползвате късата 

писта на бюджета", заяви и д-р Нигяр Джафер. Тя допълни, че категорично ще настоява 

да отпадне разрешаването на болниците от парламента. Обсъждането продължава с по-

малко спорните бюджети на Държавното обществено осигуряване и на държавата 


