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ПРЕСКЛИПИНГ 

3 май 2019, петък 

 www.mediapool.bg, 02.05.2019 г.  

https://www.mediapool.bg/onlain-narachnik-za-patsienti-razyasnyava-kakvo-

poluchavame-sreshtu-zdravnite-si-vnoski-news292770.html 

 

Онлайн наръчник за пациенти разяснява какво получаваме срещу здравните си 

вноски 

 

Как да получите лекарствата си по линия на здравната каса; какво получавате срещу 

здравните си вноски от НЗОК в болниците при джипитата и специалистите, в 

лабораториите. Отговори на тези въпроси можете да получите в синтезиран и разбираем 

вид в новата секция “Път на пациента“  в първата у нас онлайн платформа за 

информираност за най-разпространените социално значими заболявания - Портал на 

пациента (https://www.portalnapacienta.bg/) . 

Новата секция се казва Път на пациента“ и включва ясна и точна информация по трите 

важни направления: 

"Как да получа лекарствата си от НЗОК“  

"Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в болничната помощ“  

"Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в извънболничната помощ“  

Информацията е изготвена със съдействието на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) и е написана на достъпен, ясен и точен език с подходящ дизайн и инфографики. 

Така всеки ще може да намери бързо отговор на въпросите, които касаят личното му 

здраве или на близките му хора. Има възможност за удобно сваляне на информацията и 

разпечатване на хартия. 

Портал на пациента беше създаден в края на 2018 година в отговор на липсата от 

адекватна, достъпно написана и проверена здравна информация на едно място в 

българската онлайн среда. Основната мисия на платформата е освен да информира и да 

позволи на пациентите да вземат обективно решение за избора на лечението си. 

 

www.clinica.bg, 02.05.2019 г.  

https://clinica.bg/8179- 

 

ФАРМАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ В МУ-ВАРНА 

 

Факултетът увеличи капацитета си от 350 на 470 студенти 

 

Обучение по фармация на английски език и още няколко нови докторски програми. Това 

са част от планове залегнали във визията за развитие на Факултета по фармация в МУ-

Варна. Те от декана на звеното проф. Диана Иванова по време на неговото годишното 

редовно общо събрание, което се проведе миналата седмица 

Англоезичните курсове са важни са привличане на студенти от чужбина. Също така се 

очаква приключване на процедурите по акредитация на пет докторските програми. Те са 

„Социална фармация", "Болнична фармация", „Токсикология", „Фарамакогнозия", 

„Технология на лекарствените форми и биофармация". 

Планира се съвместно с фармацевтични компании и разработване, производство и 

дистрибуция на нови продукти. 

Факултетът по фармация увеличи и капацитета си – от 350 на 470 студенти, след успешно 

приключилата програмна акредитация. През изминалата година врати отвори и т.н. втора 
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университетска аптека. Тя представлява база за практическо обучение на студентите от 

специалностите „Фармация" и „Помощник-фармацевт". 

Към първия в страната учебен сектор по радиофармация бе присъединена базата за 

синтез на радиофармацевтици и лабораторията за контрол на качеството на Клиниката 

по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към Университетската болница „Св. 

Марина". Така базата за обучение, практика и научна дейност на студенти, 

специализанти и докторанти бе допълнително разширена. 

 

www.capital.bg, 02.05.2019 г.  

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/05/02/3427809_eleven_i_sofarma_treiding

_tursiat_inovativni_kompanii/ 

 

Eleven и "Софарма Трейдинг" търсят иновативни компании в health tech сектора 

 

Фондът и фармацевтичната компания пускат съвместната стартъп програма 

SOinventure 

 

Фондът за рисков капитал Eleven и фармацевтичната компания "Софарма Трейдинг" 

започват съвместната стартъп програма SOinventure в областта на здравните технологии. 

Целта й е с общи усилия да бъдат открити млади компании с готови решения в тази 

сфера, които да преминат през обучение с експерти и ментори от фармацевтичната 

индустрия и бизнеса, за да развият модела си. Първоначално не се предвиждат 

инвестиции в подбраните фирми, но такива не се изключват в бъдеще от страна на фонда. 

Изборът 

Плановете на Eleven и "Софарма Трейдинг" са първоначално да бъдат подбрани до пет 

компании, които ще влязат като участници в SOinventure. Програмата ще се провежда в 

технологичния хъб Campus X, а фирмите ще минават обучения с експерти и менторски 

сесии, ръководени от студиото за дизайн мислене Creative Shower. Отделно като част от 

програмата ще работи и вътрешният акселератор в "Софарма Трейдинг", в който най-

добрите идеи на служители също ще могат да прераснат в бизнес проект във 

фармацевтичната компания. Търсят се решения в областта на грижа за възрастните 

поколения, аптека на бъдещето, проактивна грижа за здравето с помощта на дигиталните 

технологии. Пресяването на кандидати за програмата вече е започнало, като прозорецът 

за кандидатстване е отворен до 30 май. Повече информация фирмите могат да открият 

на https://soinventure.11.me/. 

С подкрепа е по-лесно 

"За изключително кратко време постигнахме договорка и стартирахме със "Софарма 

Трейдинг". Досега всички компании, в които инвестираме, решават глобални, а не 

локални проблеми. И си казахме: има ли модел, по който да можем да подпомогнем 

фирми, които решават домашен проблем, но и покриват по-голяма аудитория. А 

здравеопазването е точно такъв сектор. Така че тази инициатива може да позволи на 

много стартиращи компании в здравеопазването да излязат на преден план. Защото за 

тях достъпът до пазара е скъп", заяви пред "Капитал" Даниел Томов, управляващ 

партньор в Eleven. 

Според него процесът на селектирането ще бъде чрез индивидуализиран подход спрямо 

всяка компания. "Фирмите ще минават през различни етапи - специализирани ментори 

от индустрия и бизнес до дизайн спринтове, където те ще работят както с потенциални 

клиенти, както и с представители на "Софарма Трейдинг" и др.", допълва Томов. Фондът 

и фармацевтичната компания ще участват съвместно в избора на компаниите, като за 

целта ще помагат и външни експерти. 
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"Днес, всички гледат към новите технологии и иновациите с очакване как те ще променят 

живота ни към по-добро. Ние искаме да бъдем двигател на тази промяна в сектора на 

грижа за здравето. Именно здравето на хората - ментално и физическо - е основа за 

просперитет и по-устойчиво бъдеще на всяка общност. Със SOinventure искаме да 

отидем отвъд опазването на здравето и да бъдем активната страна в създаването с 

помощта на технологиите на един по-смислен и по-удовлетворяващ живот на всеки един 

човек", коментира в официалното изявление за старта на програмата Димитър Димитров, 

изпълнителен директор на "Софарма Трейдинг". 

 

www.zdrave.net, 02.05.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9378 

 

БАПЗГ организира кръгла маса за достойното заплащане на труда 

 

Кръгла маса, посветена на инвестициите в здравни грижи, организират от Българска 

асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), съобщиха от съсловната 

организация.  Дискусията на тема „Инвестициите в здравни грижи спасяват човешки 

живот“ е по повод Международния ден на акушерките - 5-ти май, Международния ден 

на професионалистите по здравни грижи - 12-ти май и участието на БАПЗГ в кампанията 

„Nursing now” на Световната здравна организация (СЗО) и Международния съвет на 

сестрите (ICN). 

Темите, които ще бъдат дискутирани са равният достъп до качествени здравни грижи с 

акцент към усъвършенстване на извънболничната помощ с регламентиране на 

самостоятелни акушерски и сестрински практики, достойното заплащане на труда и 

продължаващото обучение и кариерно израстване като роля и ангажимент на държавата. 

За участие в кръглата маса са поканени кандидат-евродепутати, депутати от Комисията 

по здравеопазването в 44-то Народно събрание, представители на Министерството на 

здравеопазването, омбудсманът на Република България, съсловни, синдикални и 

пациентски организации, както и политици с принос в здравеопазването. 

Събитието ще се състои на 08.05.2019 г. (сряда) от 14:00 до 16:30 часа в зала "Рубин" на 

столичния хотел "Рамада" (бул. "Мария Луиза" №131). 

 

VINF  20:59:31  02-05-2019  

       PP2058VI.014 

       Свиленград - ТЕЛК - нов център 

        

       Д-р Даниела Дариткова е открила в Свиленград нов център за ТЕЛК и 

общежитие за медицински персонал към местната болница  

          
       София, 2 май /БТА/ 

           Председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на здравната комисия в парламента 

д-р Даниела Дариткова откри първата в страната ТЕЛК, създадена по силата на новия 

правилник, съобщи пресцентърът на ГЕРБ. "Това прави нашата МБАЛ-Свиленград 

иноватор в България", е отбелязал при откриването управителят на болницата д-р 

Димитър Ермов.  

           Той е уверил, че законодателната реформа, направена по отношение на ТЕЛК-

овете, е работеща, и примерът е тук, в Свиленград, се посочва в съобщението.  

           Гостите, сред които народните представители от ГЕРБ Евгения Ангелова, д-р 

Георги Станков и Митко Полихронов, зам.-министърът на здравеопазването Светлана 

Йорданова, областният управител на Хасково Станислав Дечев, кметът на Свиленград 
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инж. Георги Манолов, са разгледали и новопостроеното общежитие за медицински 

персонал в МБАЛ Свиленград. Местната болница е единствената в България, която 

разполага със собствен жилищен фонд. Общежитието е в двора на болницата. 

Построяването и обзавеждането му струват 680 000 лева. 556 000 лева са от бюджета на 

общината, а собствените средства на МБАЛ са около 125 000 лева, е съобщил 

управителят д-р Ермов. В сградата има 15 апартамента, където ще живеят без наем 

лекари и медицински сестри, идващи в Свиленград от Стара Загора, Хасково, 

Димитровград, Ямбол и др. 

           "Няма малки и големи болници, а такива, които работят добре и инвестират в 

специалисти и техника", е казал д-р Димитър Ермов по време на откриването на сградата. 

Д-р Даниела Дариткова е посочила, че посещава много общински болници, но е останала 

изключително впечатлена от свиленградската. "Това е прекрасен пример как нещата се 

случват, когато болничното ръководство работи рамо до рамо с местната власт. Надявам 

се този добър пример да бъде популяризиран във всички краища на България. Ние трябва 

да се учим от това, което сте направили", е добавила д-р Дариткова, цитирана в 

съобщението.  

 

www.capital.bg, 02.05.2019 г. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/05/02/3427865_zdravnoto_m

inisterstvo_otkazva_da_obiavi_konflikt_na/ 

 

Здравното министерство отказва да обяви кои от разрешаващите бизнес за 300 млн. 

лв. имат конфликт на интереси 

 

Министър Кирил Ананиев, обаче, обеща да публикува декларациите на членовете на 

комисията за разрешаване на клинични проучвания 

 

Всяка година в България текат паралелно поне 570 клинични изпитвания на лекарства, 

като 200 от тях са новоразрешени, а инвестициите на фармацевтичните компании в тях 

са на обща стойност над 300 млн. лв. годишно. Всяко от тези проучвания, в които 

участват хиляди пациенти и лекари и от които в някои случаи буквално зависи 

излекуването на тежко болни, се разрешава от 12-членна комисия. Без да има правилник 

за това какви да бъдат членовете й и как да декларират имат ли конфликт на интереси, 

здравният министър назначи комисията още през януари и досега тя е разрешила 60 

клинични изпитвания и 240 съществени промени по документацията на действащи вече 

проучвания с лекарства върху пациенти. 

Правилникът за дейността на комисията беше обнародван и в него е посочено, че 

членовете на комисията трябва да декларират конфликт на интереси, когато самите те и 

роднините им имат участие в клинично проучване, фармацевтична компания или 

консултантска компания в сектора. 

Експертите от здравното министерство обаче обясниха пред "Капитал", че декларациите 

за конфликт на интереси ще са само за сведение на ведомството и няма да бъдат 

публични. Освен това съобщиха, че няма да бъдат сменяни членовете на действащата 

комисия въпреки публично известните данни за конфликт на интереси на заместник-

председателя на комисията, неподходящия председател и изпъстрения с конфликт на 

интереси състав на органа. 

Ако това се случи нито пациентите, нито компаниите, които организират и провеждат 

клинични изпитвания, нито пък самите лекари и пациенти ще знаят дали комисията им 

е забранила проучване, защото някой от членовете й има взаимоотношения с 

конкурентна компания. Освен това няма да е ясно кой от лекарите в комисията участва 
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в клинично проучване и заявил ли го е. Всичко това води до огромни съмнения доколко 

прозрачно се разрешават изпитванията на лекарства върху хора. 

В 19 ч. от кабинета на здравния министър Кирил Ананиев съобщиха, че той и екипът му 

са категорични, че декларациите за конфликт на интереси на членовете на комисията 

трябва да бъдат публични и те ще бъдат публикувани след като изтече едномесечният 

срок за подаването им. Оказва се, че отговорите на въпросите на "Капитал" за комисията 

не са консултирани с министъра и заместник-министрите, преди да бъдат изпратени. 

Проблемните решения 

Назначената от здравния министър етична комисия е последната инстанция, която 

решава дали едно проучване на лекарства да бъде разрешено или как да бъде променен 

протоколът за провеждането му, дали то тече по правилата и не накърнява интересите на 

пациентите и участващите лекари. Това, което се случи през тази година обаче, е, че 

комисията беше назначена през януари тази година и започна веднага да заседава, а 

правилникът на какви условия да отговарят членовете й беше обнародван едва на 30 

април. 

Преди четири месеца "Капитал" установи, че членове на комисията са в откровен 

конфликт на интереси, но въпреки това заседават и разрешават клинични проучвания за 

милиони левове. 

Етичната комисия за клинични изпитвания е провела за 2019 г. общо 12 заседания. 

Разгледани са 60 бр. заявления за издаване на документация за клинично изпитване на 

лекарствен продукт и 240 бр. заявления за издаване на документация за съществена 

промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт, обясняват от здравното 

министерство. 

Първият проблем, който произтича от това, е, че резултатите от тези заседания са 

нищожни, защото са взети от орган, който е формиран незаконосъобразно. Нещо повече 

- липсата на правилник означава, че те самоуправстват в здравното министерство и няма 

правилник, въз основа на който да им се търси отговорност. Освен това никоя засегната 

страна не е имала право да иска отвод на член на комисията при разглеждане на 

документация, защото до момента не е имало регламент за разпоредбите, които уреждат 

конфликта на интереси.  

Кой кой е в комисията? 

Председател на комисията е корабен лекар от Русе - д-р Стефан Димитров, специалист 

по вътрешни болести и алергология, който често пътува с круизни кораби и има малко 

общо с клиничните изпитвания на лекарства. 

Според правилника, когато председателят отсъства, го замества заместник-

председателят. В случая това е д-р Боян Доганов, дългогодишен собственик на 

консултантски компании в сферата на клиничните изпитвания, медицинската 

документация и лекарствата. От целия 12-членен състав на комисията в заповедта на 

министъра единствено за него не е посочено работно място. Доганов е участвал и в 

предишния състав на комисията, назначен от Петър Москов през 2016 г., като в 

тогавашната заповед той е посочен като представител на една от фирмите си за превод 

на медицинска документация. В същия период Доганов е собственик на фирма за 

клинични проучвания - "Медиклинтрайл съпорт". В момента пък притежава дял в три 

компании, едната от които се нарича "Медитрайл" и логично от наименованието й се 

занимава отново с клинични проучвания. 

Д-р Доганов е един от основателите на здравната каса, близък с първия й директор д-р 

Илко Семерджиев и неговия екип. Докато беше служебен здравен министър и 

вицепремиер, Илко Семерджиев настояваше Доганов да бъде назначен за заместник-

директор на Изпълнителната агенция по лекарствата с ресор клинични проучвания. 

Освен това Доганов е регистрирал обща фирма и със сегашния заместник-министър на 
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здравеопазването д-р Бойко Пенков, в чийто ресор в момента са клиничните проучвания 

и етичната комисия. В състава на комисията участват редица лекари, част от които по 

силата на специалността, дългогодишната си практика и опит участват редовно в 

клинични проучвания. При разглеждане на лекарство, в чието проучване участват, те би 

трябвало да го декларират, но никой не следи дали го правят. До момента дори е нямало 

правно основание министерството да го направи. 

За да бъде картината на конфликта на интереси пълна, технически сътрудник на 

комисията е житейският партньор на председателя на благоевградската фармацевтична 

колегия Константин Качулев, който пък е служител на компания за клинични 

проучвания. 

Какво казва правилникът? 

От обнародвания правилник става ясно, че членовете на комисията трябва да подадат 

декларация за конфликт на интереси в едномесечен срок от обнародването на 

правилника. Според документа всеки от членовете трябва да декларира пред министъра 

конфликт на интереси, което включва материални и нематериални облаги от 

фармацевтични компании, дялове във фирми в сектора и други през последните пет 

години. В документа обаче никъде не е записано, че тези декларации ще бъдат 

оповестени публично или че ако има такъв конфликт, членовете на комисията ще бъдат 

сменени. Нещо повече - министерството смята да не предприема никакви промени. 

Експертите по клинични проучвания отговориха, че "не се предвижда извършването на 

никакви промени в състава на Етичната комисия за клинични изпитвания след 

обнародването на правилника за условията и реда за работата й", защото "настоящите 

членове на комисията напълно отговарят на изискванията, заложени в правилника". 

Това е напълно логично, след като членовете първо бяха назначени, а след това е написан 

правилник по тяхна кройка. 

В допълнение в първия отговор от министерството отбелязаха, че не съществува 

нормативно задължение декларациите за конфликт интереси на членовете на комисията 

да бъдат публични, при положение че именно министерството пише правилника и явно 

го устройва комисията да заседава на тъмно. Така от около 30 хил. лекари в България и 

множество административни сътрудници комисията, която ще разрешава клиничните 

изпитвания, ще продължи да работи в този състав и на никого няма да бъде ясно кой от 

тях колко пари е получил от фармацевтични компании за консултантски и други услуги 

и срещу какво. 

 

   03.05.2019 г., с. 20 

 

Оскари 

 

Проф. Чирков с приз за принос в медицината 

 

Българският кардиолог със световно признание - проф. д-р Александър Чирков, е 

носител на Гран При за цялостен принос в развитието на медицината от Петото издание 

на Националните Медицински Награди. Церемонията ще се състои на 10 май от 20 ч. в 

балната зала на хотел „Маринела", София. 

Възпрепятстван от ангажименти в Германия, проф. Чирков получи своя приз дни преди 

церемонията от водещата на събитието на Медицинските Оскари - Патриция Кирилова. 

Пред организаторите той сподели болката си от забавянето на развитието на родното 

здравеопазване, отлагането на реформи и липсата на държавна политика за регулярно 

обучение на медицинските специалисти. 
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Годишните награди „NATI0-NAL MEDICAL AWARDS 2019" ще отличат хуманизма и 

отговорност на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в 

областта. Сред партньорите на събитието са Национална Пациентска Организация, 

Български лекарски съюз, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари и др. 

 

 


