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Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност  по Закона 

за лекарствените продукти в хуманната медицина 

      

      София, 2 януари /екип, БТА/ 

          Правителството одобри за член на Комисията по прозрачност по Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина Лора Гурмева, съобщи пресцентърът на 

кабинета.  В Комисията Лора Гурмева  ще е  представител на Българския лекарски съюз. 

До сега тези функции изпълняваше Цветозар Младенов. 

          Лора Гурмева е завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски", където 

придобива магистърска степен по специалност "Право", специализация 

"Правораздаване" и "Публична администрация". Също така има магистърска степен по 

"Българска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

          На мястото на Ваня Илиева в Комисията ще работи Ваня Тонева като  представител 

на Националната здравноосигурителна каса. Тя е завършила Бургаски свободен 

университет,  с магистърска степен по "Право". Има и магистърска степен по 

специалност "Счетоводство и контрол" към Университет за национално и световно 

стопанство. От януари 2017 г. до момента  е главен юрисконсулт в НЗОК. 

          На мястото на Нели Таринска като представител на Министерството на 

здравеопазването се предлага Цветозар Младенов. Той е  завършил "Право" 

в  Софийския университет "Св. Климент Охридски".  Също така има магистърска степен 

по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" към Медицински университет - София и 

магистърска степен по специалност "Публична реч" към Националната академия за 

театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов". 
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Проф. Христина Вучева: Демонополизирането на Здравната каса е глупава идея 
  

Демонополизиране на Националната здравноосигурителна каса е глупава идея. Дори да 

имаме 1,2,3 - 10 каси, ще остане въпроса как ще се остойностяват извършените 

медицински дейности. Закъснели сме за промени и 2019-та ще мине в приказки. 

Това заяви пред БНТ финансистът проф. Христина Вучева, която в разговор с бившия 

социален министър Иван Нейков представиха финансовите измерения на промените в 

социалната сфера от 1 януари 2019 г. 

Имаше пари, но Дянков (бившият финансов министър Симеон Дянков в кабинета 

"Борисов-1" - б.р.) прехвърли всички пари от резерва на Здравната каса в БНБ в Касата и 

после ги ползва за друго, каза Вучева. 

Тя изтъкна, че въпреки обещанията, не са въведени диагностично-свързани групи, които 

да променят клиничните пътеки. Имахме уверение, че това ще бъде внедрено. 

Демонополизацията на Касата е същият проблем, но многократно повече увеличен. 

Всички знаем, че здравеопазването куца, призна Вучева. 
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Бившият социален министър Иван Нейков изтъкна, че през 2019 покупателната стойност 

ще е много близка до тази през 2018 г. 

И през 2019-та година ще се сблъскаме с феномена на двете Българии - едната, която 

обяснява на другата колко сме добре, а другата след поглед в хладилника не може да се 

съгласи с това твърдение, каза Нейков. 

Ако през 2019 г. искаме по-високи доходи, трябва да търсим сериозни инвестиции, които 

отново да задвижат икономиката, каза Нейков. 

Според Христина Вучева по-сериозните очаквания за промени в социалната сфера са от 

1 юли. Тогава се увеличава и тавана на пенсиите. Обещанието да се увеличи с 10% 

заплатите на администрацията. С 20% повече за учителите. Трайните решения са 

свързани с много реформи в здравеопазването, категорична е тя. 

Нейков изтъкна, че с промените, много от хората, които до сега са получавали социални 

пенсии в размер на т.нар. четвъртинка - една четвърт от минималната работна заплата, 

сега трябва да заявят искането си за подобна помощ. 

Това са над 300 000 души, които до сега са получавали тези суми от НОИ, а сега трябва 

изрично да поискат помощта. 

Икономическото ни законодателството е направено по времето на големите 

предприятия, изтъкна Нейков по отношение на промените в икономическите закони. В 

страната сега официално преобладават микропредприятия от 9 души. Това е голямото 

предизвикателство, натрупано през годините, категоричен бе бившият социален 

министър. 

За промените, според които работодателите трябва да наемат хора с увреждания, проф. 

Вучева заяви, че има усилия да има лимит (служители с увреждания - б.р.), който 

работодателят да осигурява при наемането. Тази мярка не беше приета с охота, припомни 

Вучева. 

Според Нейков наемането на хора с увреждания зависи за предприятия с над 50 души. 

Свидетели сме на разминаване от страна на управляващи и на управлявани. 

Хората с увреждания са с много по-разнообразни състояния, отколкото си представяме, 

че са на инвалидна количка. Те са с диабет, инфаркт, инсулт, тежко нервно заболяване - 

тези хора са между нас и те работят, заяви бившият социален министър. Той бе 

категоричен, че новите технологии помагат да излязат на пазара на труда стотици хиляди 

хора. 
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Борисов открои здравеопазването сред приоритетите на 2019 г. 
 

Премиерът Бойко Борисов посочи здравеопазването като един от основните приоритети 

на правителството за тази година. Това стана на първото за 2019-та заседание на 

Министерския съвет. 

„Отчетохме на съвещанието рекордни приходи. Така че да вложим усилия на първо 

място в образованието, както сме говорили, здравеопазването, иновациите, 

технологиите“, заяви министър-председателят при откриването на заседанието. 

Борисов акцентира също така и на съкращаването на администрацията. „Имате един план 

за съкращаване на администрацията, така че това, което вицепремиерът Дончев ви е 

казал, го привеждайте в необходимия вид. Така че – успешна Нова година“, пожела той 

на министрите. 
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Здравното министерство избра без конкурс адвокат да го представлява във важна 

комисия 
 

При 39 компетентни собствени служители здравно министерство предпочете 

досегашния адвокат на БЛС за Комисията по прозрачност на цените на 

лекарствата, която контролира пазар за 3.5 млрд. лв. 
 

Десислава Николова 
Някои от 10-те хиляди вписани адвокати в България имат късмета да бъдат назначени в 

държавни комисии без конкурс и дори да представляват държавата. Такъв е случаят с 

досегашният адвокат на Българския лекарски съюз (БЛС) Цветозар Младенов. 

С решение на правителството и по предложение на здравния министър Кирил Ананиев 

адвокатът, който е на частна практика, ще продължи да заседава в една от важните 

комисии към ведомството. Това е комисията по прозрачност, в която фармацевтичните 

компании обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарства за цените, на които да се продават лекарствата им и за процента от цената, 

който ще покрива здравната каса. 

В България работят около 200 фармацевтични компании, а фармапазарът е на стойност 

около 3.5 млрд. лв. Националният съвет по цените на лекарствата решава кое лекарство 

да се покрива от здравната каса, колко да струва, колко процента да се покрива и за кои 

болести може да се плаща, както и как да се прави проследяването на ефективността. 

Недоволните от тези решения компании отнасят именно в тази комисия своите жалби. 

Те са стотици и тя заседава почти всяка седмица. В комисията заседават 15 членове, като 

мнозинство има държавата чрез представителите на здравното министерство, които са 

двама, здравната каса, лекарствената агенция и др. 

За какво са тези служители? 

Младенов е член на комисията от 2016 г., но до момента беше представител на 

съсловната организация на лекарите. Те са предложили нов член на комисията на негово 

място. За сметка на това обаче здравното министерство е оттеглило от органа досегашния 

си представител, който е заместник-директор на дирекция "Лекарствена политика", и е 

предложило адвоката на частна практика за свой представител. 

"Капитал" изпрати въпроси на здравното министерство, с които попита за мотивите за 

назначаване за представител външен човек, и то адвокат, при положение че в дирекцията 

за лекарствата работят 23-ма компетентни служители, а отделно от това в правната 

дирекция се трудят 16 служители с юридическо образование. 

Освен това попитахме дали има или не конфликт на интереси и дали адвокат Младенов 

представлява фармацевтични компании и има ли проблем с участието му в комисията. 

Макар и символично длъжността в комисията е платена. Държавните служители не 

получават възнаграждение, но тези от частния сектор получават хонорар от 80 лв. на 

заседание, за да гледат обемистите преписки. Попитахме и дали адвокатът ще получава 

възнаграждение. 

До вчера представител на държавна фирма 

Адвокат Младенов не представлява лекарския съюз съвсем отскоро. Последният избор 

на управителен съвет беше през април миналата година. Преди това той беше негов 

юрист и адвокат в продължение на три мандата на предишните управителни съвети. Един 

мандат продължава три години. 
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Това, с което напоследък е известен адвокатът, е, че представлява държавната фирма за 

ваксини "Булбио" на заседанията на специализирания съд по делата срещу бившия 

министър на здравеопазването д-р Петър Москов. По делата с "Булбио" имаше случаи на 

съставени фалшиви документи за износ на ваксини. 

Последното заседание на специализирания съд по делото срещу Петър Москов беше на 

19 декември 2018 г., а следващото е на 9 януари 2019 г. Явно след него обаче адвокат 

Младенов е решил да се откаже да представлява държавната фирма. Той твърди, че няма 

конфликт на интереси и не представлява друга фармакомпания. 

"Не представлявам вече "Булбио", представлявам в момента себе си. Нямам конфликт на 

интереси, но дори да е възникне такъв, всеки би могъл да си направи отвод, когато има 

преписка, която касае съмнения за конфликт на интереси. Към настоящия момент нямам 

договор с Министерството на здравеопазването", коментира за "Капитал" адвокат 

Цветозар Младенов. 

Адвокати правят аналогия със забраната, съществуваща в Закона за адвокатурата, според 

която един адвокат не може да защитава едновременно интересите и на двете страни. В 

случая с Москов граждански ищец е здравното министерство. Същото се отнася и за 

последователната защита на различни интереси - досега Младенов е защитавал 

интересите на лекарския съюз, които не съвпадат с тези на здравното министерство. 
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МЗ рестартира търговете за електронната здравна система 
 

Министерството на здравеопазването обяви в края на миналата година две обществени 

поръчки за изграждането националната здравна информационна система, а до края на 

януари се очаква да обяви наново и третия – последен търг. Проектът за електронно 

здравеопазване трябва да бъде приключен до края на 2019 година, в противен случай 

страната ни може да изгуби финансирането по оперативна програма “Добро 

управление“. Проектът е на стойност 12 млн. лева и включва няколко модула, сред които 

електронни рецепта и направление, електронно досие, електронни услуиг за гражданите 

и бизнеса, електронни регистри и др. 

Обществените поръчки, които МЗ започна да обявява от лятото на миналата година 

година обаче са постоянно обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията, 

което спира изпълнението на проекта. 

На 27 декември МЗ обяви поръчката за електроннитге рецепта и направление и 

надграждане на електронното досие, която е с прогнозна стойност 1.6 млн. лева без ДДС. 

Срокът за изпращане на оферти е 28 януари 2019 г., а отварянето им ще се проведе на 

следващия ден – 29 януари 2019 г. 

Преди това в средата на декември МЗ пусна поръчка и за друга част от компонентите на 

електронната система, сред които подсистема за идентификация и автентикация за вход 

на потребители в системата и подсистема за събиране на информация от болниците. Тя 

е на стойност 1.9 млн. лева без ДДС. 

До края на януари трябва да бъде подновен и спреният заради поредното обжалване търг 

за други три модула на системата - за изграждане на 35 електронни регистъра на стойност 

1.19 млн. лв. без ДДС; за изграждането на подсистема за електронни административни 

услуги за гражданите и бизнеса на стойност 891 666 лева без ДДС и за изграждането на 

здравен портал на стойност 410 000 лева без ДДС. 
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В средата на декември миналата година КЗК отхвърли искането на една от фирмите за 

спиране на тази поръчка, но тя може да бъде подновена едва след като определението на 

КЗК влезе в сила. Здравният министър Кирил Ананиев тогава съобщи пред депутатите 

от парламентарната здравна комисия, че предвид възможността решението на КЗК да 

бъде обжалвано пред ВАС, най-късно поръчката може да бъде подновена в края на 

януари.   
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Вечният декан на Факултета по обществено здраве в МУ предложен за орден 

“Кирил и Методий“ 
 

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за награждаване на проф. д-

р Цекомир Воденичаров с орден “Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие “за значимия му 

принос в областта на медицинската наука и в утвърждаването на факултетите по 

обществено здраве в системата на висшето образование в България“, съобщиха от 

правителствената пресслужба. 

През 2001 г. проф. д-р Воденичаров е избран за Декан на създадения от него Факултет 

по обществено здраве към Медицински университет - София, където въвежда и 

утвърждава теорията и практиката на новото обществено здраве в България. По негова 

инициатива е подпомогнат процесът по създаването и на други факултети по обществено 

здраве в страната. 

“Автор е на повече от 300 публикации и 12 монографии. Под научното му ръководство 

през годините защитават докторски дисертации и дипломни работи стотици утвърдени 

през годините здравни политици и мениджъри“, припомнят от МС. 

Като дългогодишен декан на Факултета по обществено здраве Воденичаров 

действително има принос към произвеждането на редица политици и здравни 

мениджъри в професори и доценти. 

С негови рецензии професури защитават деканът на Медицинския факултет на 

Софийския университет и директор на болница “Лозенец“ Любомир Спасов, бившата 

шефка на агенция “Медицински одит“ Златица Петрова. Депутатът от ГЕРБ Лъчезар 

Иванов пък успя да стане доцент в Медицинския факултет на СУ, отново с негова 

рецензия, след като първият му опит да защити в ръководения от Воденичаров факултет 

претърпя неуспех след скандал за плагиатство. 

Дъщерята на Воденичаров пък успя едва 26-годишна да да стане доцент в ръководения 

от него факултет благодарение на жури, съставено от хора в преки или косвени 

зависимости от баща ѝ, включително Любомир Спасов и Златица Петрова. 
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