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ПРЕСКЛИПИНГ 

3 октомври 2019 г., четвъртък 
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МВР и БФС обединиха усилия срещу синтетичната дрога 
  

Между Главната дирекция „Национална полиция“ при Министерството на вътрешните 

работи и Българския фармацевтичен съюз бе сключено споразумение за сътрудничество 

и взаимодействие, съобщиха от БФС. С него се урежда реда и начина на обмен на 

информация за наличие на индикации за извършвана престъпна дейност, свързана с 

производството в домашни условия на синтетични наркотични вещества (амфетамин и 

метамфетамин). 

Целта е да се повиши ангажираността и ефективността при противодействието на 

престъпленията, свързани с наркотичните вещества, като се насърчат работещите в 

сферата на фармацевтичната индустрия да се отнасят с по-голямо внимание, когато се 

извършват „съмнителни“ покупки на продукти, които могат да бъдат използвани за 

производство на наркотични вещества. Предвидена е разяснителна дейност от страна на 

полицейските органи при появата на нови тенденции при производството, употребата и 

разпространението на  наркотични вещества. 

Характерен за престъпленията, свързани с производството на синтетични наркотични 

вещества, е техния латентен или скрит характер. В повечето случаи те не излизат наяве, 

поради факта че е налице „изгода“ и за двете страни – както за производителя/продавача, 

така и за купувача/консуматора. Практиката сочи, че сигнал и заявител се явяват пред 

органите на МВР едва тогава, когато е пострадал вследствие на консумирана 

некачествена „стока“ или му е нанесена телесна повреда или посегателство върху 

имуществото, заради неуредени  финансови отношения във тази връзка. 
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ФАРМАЦЕВТИ И ПОЛИЦАИ СРЕЩУ ДРОГАТА 
  

Между Главната дирекция „Национална полиция" при МВР и Българския 

фармацевтичен съюз бе сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие. С 

него се урежда реда и начина на обмен на информация за съмнения за извършвана 

престъпна дейност, свързана с производството в домашни условия на синтетични 

наркотични вещества (амфетамин и метамфетамин), съобщиха от БФС. 

Целта е да се повиши ангажираността и ефективността при противодействието на 

престъпленията, свързани с наркотици. А стремежът е да се насърчат фармацевтите да 

се отнасят с по-голямо внимание, когато се извършват „съмнителни" покупки на 

продукти, които могат да бъдат използвани за производство на синтетична дрога. 

Предвидена е разяснителна дейност 

от страна на полицейските органи при появата на нови тенденции при производството, 

употребата и разпространението на наркотични вещества. 

От МВР и Фармацевтичния съюз смятат, че за престъпленията, свързани с 

производството на синтетични наркотични вещества, е характерно това, че 

облагодетелстват по някакъв начин и двете страни - както производителя и продавача, 

така и за купувача. Практиката сочи, че сигнал се появяват пред органите на МВР едва 
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тогава, когато някой е пострадал вследствие на консумирана некачествена „стока" или 

му е нанесена телесна повреда, заради неуредени финансови отношения, пише в 

съобщението на БФС. 

 

www.bnt.bg , 02.10.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/prof-gencho-nachev-v-blgariya-nyama-realno-ostoynostyavane-

na-meditsinskata-usluga 
  

Проф. Генчо Начев: В България няма реално остойностяване на медицинската 

услуга 
  

Заплащането на медицинските сестри е много различно като стойност в различните 

болници. За голямо съжаление, заплащането се определя по много различен начин. Това 

заяви в сутрешния блок на БНТ проф. Генчо Начев, директор на болница "Света 

Екатерина". 

То трябва да е следствие от приходната и разходната част на една болница. Всеки има 

право на протест в държавата, сестрите протестират, защото смятат, че тяхното 

възнаграждение не е съобразено с усилията и уменията, които притежават. Ако една 

сестра работи в реанимация, то възнаграждението ѝ трябва да е по-високо от тази, която 

работи в кабинет, коментира Начев. 

Проф. Генчо Начев: В България няма реално остойностяване на медицинската услуга. 

Това го говорим от 10-15 години. Има пътеки, които не са променяни от 2000-2001 г. 

досега. Докато не се остойностят реално медицинските услуги, не можем да кажем много 

или малко са парите. Дотогава парите потъват като вода в пясък. 

Той призова да се засили контролът върху това да не се извършват фиктивни дейности 

по клинични пътеки. 

Проф. Генчо Начев: Лекарите имат възможност за кариерно развитие и може би това ги 

спира да протестират. 

По думите му има регламентирани доплащания, но минимум 20% са 

нерегламентираните, което е нарушение на закона. В тази насока според проф. Начев е 

задължително въвеждането на Здравна карта на пациентите. 

  

www.bnt.bg , 02.10.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/mezhdu-nedovolstvoto-na-khorata-i-problema-na-

narkozavisimite 
  

Имат ли основание протестите срещу Центъра по наркомании в "Младост"? 
  

Жители на "Младост" 1 в София протестираха срещу новооткрития център за лечение на 

наркозависимост. Досега той се намираше на ул. "Пиротска" 117, но там Столичната 

община планира изграждането на детска поликлиника. 

Гости в Сутрешния блок на БНТ бяха д-р Владимир Николов, директор на болницата за 

лечение на зависимости в Суходол и Анна Любенова от Фондация "Инициатива за 

здраве". 

Изненада ли ви реакцията на хората в "Младост"? 

д-р Владимир Николов: Не чак толкова, защото имаме опит с този вид реакции от страна 

на хората, поради неразбирането и нетолкова, че те имат някакви лоши чувства към 

пациентите. Хората на метадоново лечение не са наркозависими в истинския смисъл на 

думата. 
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Анна Любенова: Такава реакция донякъде се очаква, тъй като дълги години в района на 

"Пиротска", където се намираше преди това метадоновата програма, имаше подобни 

обществени реакции. Изненадах се от реакцията на хората в "Младост", защото хората 

са там от няма и 2 седмици и не съм убедена, че вече има проблеми в общността. Струва 

ми се, че това е по-скоро очакване за проблеми. 

 

www.bnr.bg , 02.10.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

http://bnr.bg/horizont/post/101173187/arkadi-sharkov-resursat-v-zdraveopazvaneto-e-

malko-a-se-razpraskva-na-mnogo-mesta 
  

Аркади Шарков: Ресурсът в здравеопазването е малко, а се разпръсква на много 

места 
  

„Ресурсът е малко, а се разпръсква на много места. Затова се получава диспропорцията 

при заплащането на работещите в здравния сектор. Проблемът идва от презадоволяване 

с около 350 болници. Другият проблем е с финансирането на клиничните пътеки“. Това 

каза пред БНР Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика по повод 

отново актуалния въпрос за финансирането в здравеопазването. 

По думите на здравния експерт искането болниците да не са търговски дружества е 

„чисто политическо, защото, ако това се случи, проблемите ще бъдат замаскирани“. 

„В тази стагнация и при увеличаващия се брой болници ситуацията ще остане такава, 

каквато я виждаме“, допълни Шарков в предаването „Преди всички“. 

„Има разлика в заплатите на медицинските сестри в добрите болници и в тези, които не 

са ефективни, защото хората предпочитат да не се лекуват в тях. Много от болниците, в 

които заплатите са ниски, са се превърнали в социални заведения, които поемат нуждите 

на бедното население и на хората в пенсионна възраст, а не са лечебни заведения по 

смисъла на стандартите за добра медицинска помощ… Няма как централизирано да се 

определи заплатата на една медицинска сестра“. 

Според Аркади Шарков няма баланс в болничната помощ и тя превзема все повече и 

повече здравната система: 

„Ще се увеличават парите в болничната помощ, едни болници ще успяват да се измъкват 

за сметка на другите“. 

По думите на здравния експерт проблемът в малките населени места не е в липсата на 

болнична помощ: 

„Не е нужно на всяка крачка да има болница, нужно е на всяка крачка да има добре 

оборудван медицински център и достатъчно добра инфраструктура до болница в по-

голям областен град, където хората да бъдат превозени, когато имат нужда от лечение. 

В България има свръх брой хоспитализации. За миналата или за по-миналата година бяха 

около 3 млн., което означава, че всеки втори е лежал в болница“. 

Интервюто с Аркади Шарков можете да чуете в звуковия файл. 
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РЛК-Смолян обяви д-р Ася Чангалова за Лекар на годината 
  

Акушер-гинекологът д-р Ася Чангалова е Лекар на годината на национално ниво и ще 

получи почетен знак – посребрен по време на традиционната „Чилова академия“, 

съобщиха от РЛК-Смолян. 
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На регионално ниво носители на почетен знак и титлата Лекар на годината са д-р 

Дафинка Калайджиева, специалист Вътрешни болести, Кардиология и Здравен 

мениджмънт, и д-р Бойка Димитрова, специалист Детски болести, директор на дирекция 

Медицински дейности при РЗИ-Смолян. 

Носител на плакет и грамота „Проф. д-р К.Чилов” на национално ниво е доц. д-р Стефка 

Владева, дм, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Каспела", 

Пловдив, а на регионално ниво - д-р Хризантема Георгиева, специалист Детски болести 

и Неонатология, началник Неонатологично отделение в МБАЛ „д-р Братан Шукеров“-

Смолян. 

Медицинският форум „Чилова академия-2019“ ще се състои в Пампорово от 4-ти до 6-

ти октомври. 

  

      VINF  15:19:31  02-10-2019 

      PP1517VI.023 

      тъканни банки - проверка 

      

      Изпълнителната агенция "Медицински надзор" ще провери всички тъканни 

банки 

      

      София, 2 октомври /Десислава Пеева, БТА/ 

          Изпълнителната агенция "Медицински надзор" ще провери тъканните банки, които 

вземат и съхраняват проби от пъпна връв. Това съобщиха от агенцията. Целта на 

инспекциите е да бъде проверено дали се спазват изискванията на Закона за 

трансплантации на органи, тъкани и клетки и Наредба 6 за утвърждаване на 

Медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки - оборудване, 

квалификация на персонала, донорски досиета, редовно поддържане на изискуемите 

регистри, отчетност. В страната ни 11 тъканни банки извършват дейност по вземане, 

експертиза и съхранение на стволови клетки от пъпна връв, като шест от тях съхраняват 

биологичен материал в България, а пет - в страни от Европейския съюз. 

          Крайният срок за извършване на проверките е 8 ноември, като обобщени резултати 

могат да се очакват в десетдневен срок след тяхното приключване.   

 

www.paragraph22.bg, 02.10.2019г. TC "www.paragraph22.bg" \f C \l "1"   

https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/policiia-i-farmacevti-zaedno-sreshtu-

razprostranenieto-na-droga 
  

Полиция и фармацевти заедно срещу разпространението на дрога 
  

Главна дирекция „Национална полиция" при МВР и Българският фармацевтичен съюз 

(БФС) обединяват усилията си в борбата с разпространението на дрога, стана ясно днес 

от съобщение на фармацевтичния съюз. Те подписаха споразумение , с което се 

регламентира реда и начина на обмен на информация при съмнение за извършвана 

престъпна дейност, свързана с производството в домашни условия на синтетични 

наркотични вещества (амфетамин и метамфетамин). 

Целта е да се повиши ангажираността и ефективността при противодействието на 

престъпленията, свързани с наркотици. 

Фармацевтите се ангажират да бъдат по-внимателни и да сигнализират при 

„подозрителни" покупки на продукти, които могат да бъдат използвани за производство 

на синтетична дрога. 
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Предвидена е разяснителна дейност от страна на полицейските органи при появата на 

нови тенденции при производството, употребата и разпространението на наркотични 

вещества. Досегашният опит сочи, че сигналите до МВР се изпращат едва след като 

някой пострада вследствие на употребена некачествена дрога или му е нанесена телесна 

повреда заради неизплатени дългове, се посочва в съобщението на фармацевтите. 

 

www.mediapool.bg, 02.10.2019г. TC "www.mediapool.bg" \f C \l "1"   

https://www.mediapool.bg/lipsvashti-v-aptekite-lekarstva-se-okazaha-vremenno-spreni-

ot-prodazhba-news298570.html 
  

Липсващи в аптеките лекарства се оказаха временно спрени от продажба 
  

На пазара липсват продукти за кръвно, сърце и Паркинсон 
  

Липсващи в аптеките лекарства, за които пациенти подадоха сигнал в Изпълнителната 

агенция по лекарствата (ИАЛ), се оказаха временно спрени от продажба, за което обаче 

ресорната агенция не е счела за необходимо да уведоми по-рано. От продажба са спрени 

временно 10 продукта за домашно лечение, от които повечето са за понижаване на 

кръвното налягане, но също и за сърце, за регулиране хормоните на щитовидната жлеза 

и Паркинсон. Заради липсата им лечението на пациентите трябва да бъде сменено, за 

което обаче никой не е информирал тях или лекарите им. 

От Сдружението за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) внесоха в ИАЛ 70 

сигнала за липсата на 30 лекарствени продукта за домашно лечение – за кръвно, сърце, 

ревматологични заболявания, диабет и редки болести. Сигналите са събрани за по-малко 

от месец след пускането на сайта https://moeto-lekarstvo.com/, на който пациентите могат 

да докладват за липсващи медикаменти, които след това постъпват в ИАЛ. 

След като преди ден Ваня Добрева от СРБЗ обяви, че по нито един от внесените сигнали, 

не са получили отговор от ИАЛ, лекарствената агенция се задейства и съобщи, че 10 от 

продуктите в сигнала са временно спрени от продажба, за което тя е била уведомена. За 

част от тях се очаква подновяване на продажбите през октомври, ноември и началото на 

2020 г., но за други не е ясно кога ще бъдат подновени. За останалите медикаменти в 

сигнала от ИАЛ посочват, че няма потвърдени липси или недостиг, поради което в 

момента се извършва проверка за извършените доставки и наличните количества. 

След като за преустановените продажби стана ясно именно след сигналите и натиска на 

Добрева, от ИАЛ я обвиниха в некоректно поведение и пуснаха позиция до медиите, че 

е действала еднолично, а не от името на сдружението, понеже вече не е председател на 

управителния съвет. “Към момента в ИАЛ са препратени 82 сигнала за 31 лекарствени 

продукта, а ИАЛ е предоставил отговор по 41 сигнала. Тъй като на този етап липсва 

валидация за достоверност за някои единични сигнали, е необходимо извършване на 

проверки и събиране на информация от притежатели на разрешение за употреба на 

лекарствени продукти и производители извън страната, за което е необходимо 

съответното технологично време“, посочват от агенцията. 

В аптеките липсват лекарства, за кръвно, сърце и Паркинсон. Временно преустановена 

от юни до следващото уведомление е продажбата на продукта THYROZOL 5 mg за 

регулиране хормоните на щитовидната жлеза. За лекарствения продукт OLMESTA (20 

mg/5 mg) за понижаване на кръвното (от групата на ангиотензин II рецепторни 

антагонисти) в ИАЛ е постъпило уведомление от производителя за временно 

преустановяване на продажбите до 31 декември 2019 г. 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/lipsvashti-v-aptekite-lekarstva-se-okazaha-vremenno-spreni-ot-prodazhba-news298570.html
https://www.mediapool.bg/lipsvashti-v-aptekite-lekarstva-se-okazaha-vremenno-spreni-ot-prodazhba-news298570.html
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За друго лекарство от същата група (TENSAR 20 mg) в ИАЛ има постъпило уведомление 

за временно преустановяване на продажбите от месец август тази година и не се знае 

кога ще бъдат подновени. 

Друг продукт за кръвно и сърце Corvitol (50 mg) също ще липсва от септември до 

следващо уведомление. 

Друг продукт за кръвно Accupro (10 mg) от групата на АСЕ инхибиторите е с 

преустановени продажби до месец октомври включително. За другата форма на продукта 

от 20 mg ИАЛ в момента извършва проверка за извършени доставки. 

За лекарствения продукт LODOZ (5mg/6, 25 mg), който също е за понижаване на 

кръвното, но е от групата на бета блокерите, има постъпило уведомление за временно 

преустановяване на продажбите до месец септември, като производителят е уверил, че 

продажбите ще бъдат възстановени в първата половина на октомври. 

За лекарствения продукт Concor Cor (2, 5 mg), който също е бета блокер и се използва за 

лечението на сърдечна недостатъчност също има уведомление, че лекарството е спряно 

от продажба до септември и продажбите ще се възстановят в първата половина на 

октомври. Друго лекарство за високо кръвно TARKA (180 mg/2 mg) също е временно 

спряно от продажба и се очаква подновяването им в първата половина октомври 2019 г. 

Друг продукт за понижаване на кръвно TENOX (5 mg и 10 mg) също е с преустановени 

продажби съответно до края на септември и до края на октомври. 

Лекарството SINEMET (25 mg/250 mg), което се прилага при пациенти с Паркинсон, 

също липсва. От ИАЛ съобщават, че недостигът на този лекарствен продукт се дължи на 

промяна в мястото на производство, поради което се преустановяват за постоянно 

продажбите на опаковката от 98 таблетки и предстои пускане на пазара на опаковка от 

100 таблетки. Поради производствени затруднения, за периода април-юни 2019 

внесените количества са недостатъчни за покриване на нуждите на българския пазар. 

От 13 август 2019 г. има постъпило уведомление за пускането на новата форма на пазара. 

Планираните дати за доставка на лекарствения продукт до края на годината са: 10.10; 

07.11; 05.12. като притежателят на разрешението за употреба “Мерк Шарп и Доум 

България“ е гарантирал, че количествата ще бъдат съобразени с нуждите на българските 

пациенти. Както и че при необходимост, компанията има готовност да внесе 

допълнителни количества при заявка от дистрибутор. 

Липсват и онкологични продукти в болниците 

От пускането му досега на сайта https://moeto-lekarstvo.com/ има постъпили и други 

сигнали за липсващи лекарства, включително на онкологични продукти за болнично 

лечение -Калгевакс – за лечение на рак на пикочния мехур и Mitomicin C Kyowa – 

лекарство за химиотерапия. 

Причината за липсата на Калгавекс, който се произвежда от държавната фирма Бул Био 

са производствени, свързани с необходимостта от технологично време за производството 

на допълнителни количества.  Очаква се лекарството да е налично отново на 1 ноември. 

За липсата на онкопрепаратите СРБЗ е внесло сигнали в МЗ. 

Сред подадените в сайта сигнали има и такива за нерегистрирани у нас медикаменти, 

както и за регистрирани, които обаче са извън лекарствения списък и не се плащат с 

публични средства (Imuran-имуносупресор), Pamaton (за нарушения на електролитния 

баланс в кръвта) и др. 
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www.bnt.bg, 02.10.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/lekarstva-za-srdechni-onkologichni-i-drugi-zabolyavaniya-

lipsvat-v-aptechnata-mrezha 
  

Лекарства за сърдечни, онкологични и други заболявания липсват в аптечната 

мрежа 

Альоша Шаламанов 
Над 640 сигнала за липсващи лекарства са подадени на платформата на Асоциацията на 

паралелните търговци. В Агенцията по лекарствата оплакванията са около 30. Най-често 

хората се оплакват, че не откриват в аптеките медикаменти за сърдечносъдови, 

ревматологични и онкологични заболявания. Наши зрители сигнализираха за проблеми 

с намирането на две лекарства за кръвно налягане. 

Производителят на един от медикаментите за кръвно е уведомил Агенцията по 

лекарствата, че прекратява вноса временно от май до края на септември. Защо другото 

лекарство липсва, в Агенцията информация няма. Екипът ни не получи отговор и от 

производителя. Кардиолози обясняват, че в повечето случаи медикаментите имат 

заместители, но понякога смяната на терапията е трудна. 

Доц. Кирил Карамфилов - УМБАЛ "Александровска": Веднъж нагласена 

антихипертензивна терапия, въобще каквато и да била терапия в кардиологията не би 

следвало да се променя. За това за всеки един пациент с нагласена терапия, това е голяма 

болка, както и за нас като лекари. 

За да не сменят терапията пациенти пътуват в чужбина да търсят лекарства. 

Д-р Стойчо Кацаров - Център за защита правата в здравеопазването: Пишат писма до 

институциите, разменят си помежду си, който има някакви останали опаковки. Изобщо, 

в изключително тежка ситуация са пациентите. 

Според д-р Стойчо Кацаров сред причините за липса на лекарства у нас са ниските цени, 

малкия пазар, намаленото търсене и тежките регулации. 

Д-р Стойчо Кацаров - Център за защита правата в здравеопазването: Предвид на много 

високите такси и дългите срокове за влизане на този пазар. Процедурата трае повече от 

2 години. 

Част от производителите спират доставките трайно или временно, заради 

производствени проблеми, а други изтеглят медикаментите си от българския пазар. 

Боряна Маринкова - Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с 

лекарства: Дали поради свръхценова регулация, дали поради по-малкия сегмент, който 

ги ползва, тъй като България е малка държава с малка покупателна способност. 

През тази година Агенцията по лекарствата е уведомена за изтегляне на 85 медикамента 

от българския пазар, заради маркетингови причини, промяна на портфолиото и 

производствени проблеми. Здравното министерство търси решение на проблема. 

Д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването: Обсъжда се и възможността 

дали държавата може да има дружество, което да се занимава с паралелен внос на такъв 

тип лекарства от пазари, където все още би могло да се намери. 

Води се диалог и с паралелните търговци за облекчаване на режима за внос на лекарства, 

които липсват у нас, обясни д-р Бойко Пенков. 
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www.bgonair.bg , 02.10.2019 г. TC "www.bgonair.bg" \f C \l "1" 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176403-iztegliha-lekarstva-s-ranitidin-ot-apteki-v-

burgas 
  

Изтеглиха лекарства с ранитидин от аптеки в Бургас 
  

Все още няма решение за цялата мрежа в страната 
  

Част от аптеките в Бургас спряха продажбата на ранитидин, след като получиха писмо 

от българския производител на лекарството срещу стомашни киселини. Все още обаче 

няма решение на Изпълнителната агенция по лекарствата да се изтегли лекарството от 

аптечната мрежа в България, заради подозренията, че съдържа канцерогенна съставка. 

Д-р Здравко Андронов е гастроентеролог с дългогодишна практика. Казва, че до сега 

негови пациенти на са имали оплаквания от лекарството ранитидин. 

"Изненадан съм, че е спрян, по-скоро предполагам че е временно, защото много хора 

виждаха подобрение от него", обясни д-р Андронов. 

 

www.clinica.bg, 02.10.2019г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/9634- 
  

ПАЦИЕНТИ СЕ СЪБИРАТ НА КОНГРЕС 
  

Бъдещето на общинското здравеопазване ще обсъждат пациентските организации на 

Осмият Национален конгрес, който ще се проведе на 11 и 12 октомври в Стара Загора. 

Основният акцент на срещата е бъдещето на общинското здравеопазване, през фокуса на 

по-качествена грижа за пациентите. На тази среща ще бъдат разгледани работещи чужди 

модели, както и възможности за прилагането им на българско ниво, казват 

организаторите. Една от темите в първия конгресен ден е свързана с програмите за 

домашна/патронажна грижа. 

По темата презентация ще изнесе 

д-р Надежда Тодоровска, зам.-ген. директор на БЧК, Ръководител направление и 

директор „Социалноздравна политика". Освен това е предвиден обучителен модул за 

сътрудничеството между местната власт и пациентските организации . В него основни 

акценти ще бъдат представянето на проекта на Национална програма за насърчаване на 

донорството и подпомагане на трансплантацията, както и какво ще се подобри за 

пациентите от новия здравноосигурителен модел. Втория конгресен ден ще продължи с 

изведането на основни послания за по-добро бъдеще на българския пациент. 

Препоръките на пациентите ще бъдат представени 

на кандидат-кметовете. По време на срещата, чрез телемост с 3 града в страната, 

кандидатите за управници на общините ще предложат своите позиции за  подобряване 

на здравната услуга  в съответната община. Срещата ще приключи с приемането 

на  меморандум на пациентите. 
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www.investor.bg TC "www.investor.bg" \f C \l "1" , 02.10.2019 г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/-biotehnologichni-lekarstva-

pomagat-na-30-hiliadi-pacienti-u-nas-290492/ 
  

Биотехнологични лекарства помагат на 30 хиляди пациенти у нас 
  

Една пета от годишния оборот на "Амджен" годишно се инвестира в наука, каза д-

р Красимира Чемишанска 
  

Въпреки трудностите по навлизането на иновативни лекарства в България заради 

опитите, по бюджетни съображения достъпът да бъде отложени или спрян, за 

щастие българският пациент в момента има достъп до голяма част от регистрираните 

иновативни лекарства в Европа. Това каза д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен 

директор на фирмата за България, на събитието „10 години иновации в полза на 

пациента“. Поводът е 10-годишнината, която фармацевтична компания отбелязва от 

стартирането на дейността си у нас и 15 години от старта на мащабната програма по 

клинични проучвания тук. 

„Терапиите, които компанията предоставя, са за лечение на тежки заболявания, които в 

повечето държави се осигуряват от здравните фондове. В България осигуряваме терапия 

за близо 30 хиляди души, страдащи от тежки заболявания. Биотехнологичните 

лекарствени продукти за остеопороза достигат до повече от половината пациенти с 

остепороза у нас. Осигуряваме лечение и за всеки втори новозаболял онкопациент у нас“, 

отбеляза д-р Чемишанска.  

Тя се надява в следващите години достъпът у нас на тези лекарства да се улеснява, така 

че те да достигат до българските пациенти въпреки някои регулаторни трудности заради 

опитите по бюджетни съображения достъпът да бъде отложени или спрян, както и 

дългата процедура, през която трябва да минават новите молекули. Всичко това води до 

изоставане от 500 дни в навлизането спрямо другите европейски държави, каза д-р 

Чемишанска. 

Всички инвестиции на компанията са насочени към иновации в медицината, посочи тя. 

Една пета от годишния оборот на фирмата годишно се инвестира в наука. В момента се 

работи по 50 нови проекта за създаване на нови молекули, като 20 от тях са в областта 

на онкологията. 

От няколко години компанията работи и в сферата на биоподобните медикаменти. Това 

е важно, защото компанията има потенциал да произвежда биотехнологични лекарства, 

а от друга страна, излизането им от патент, дава възможност на значително по-ниска цена 

с качеството на Амджен те да достигат до по-широк кръг пациенти. 

Тя подчерта, че разработването на всяка иновативна лекарствена терапия е свързано с 

научно откритие и нова, различна концепция за лечение на дадено заболяване. „Нашият 

стремеж през годините бе последните достижения в областта на биотехнологиите да 

достигат максимално бързо до българската медицинска общност и пациентите“, каза д-

р Красимира Чемишанска. 

Компанията работи в области, свързани със сериозни социално-значими заболявания, 

каквито са онкологичните, сърдечно-съдовите, имунологичните, онкохематологичните 

и костните заболявания. В  момента компанията има 14 регистрирани и разрешени за 

употреба лекарствени продукти в България. 

По статията работиха: автор Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов 
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www.actualno.com , 02.10.2019 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   

https://www.actualno.com/healthy/lipsvat-li-lekarstva-za-onkobolni-chinovnici-otrichat-

i-obvinjavat-vanja-dobreva-v-lyja-news_1381196.html 
  

Липсват ли лекарства за онкоболни: Чиновници отричат и обвиняват Ваня 

Добрева в лъжа 
  

Във връзка с информация до медиите, разпространена от г-жа Ваня Добрева, относно 

липсата на незабавен отговор от страна на ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) 

по постъпили 82 сигнала до Агенцията за липса на лекарствени продукти от сайта 

www.moeto-lekarstvo.com, от агенцията излязоха с категорична позиция, че това не 

отговаря на истината. 

Електронния сайт www.moeto-lekarstvo.com е създаден от Сдружение за развитие на 

българското здравеопазване по повод сключено Споразумение с ИАЛ с цел осигуряване 

на необходимото партньорство и взаимодействие на национално ниво чрез обмен на 

информация в областта на лекарствените продукти. 

След обявяването на сайта през м. септември започва и пробно обмяната на информация 

с ИАЛ чрез имейли с цел уточняване техническите аспекти (форма и съдържание на 

съобщенията), въз основа на което да се автоматизира процесът, уточняват от 

ведомството. 

През периода и до настоящия момент се осъществява редовно комуникация включително 

и чрез провеждане на срещи с г-жа Боряна Ботева – Председател на Управителния съвет 

на Сдружението и други негови представители с оглед възможността сигналите да бъдат 

обобщавани с цел избягване на повторяемост и валидиране за достоверност от страна на 

Сдружението, за което бе постигнато съгласие. 

Към момента в ИАЛ са препратени 82 сигнала за 31 лекарствени продукта, а ИАЛ е 

предоставил отговор по 41 сигнала. Тъй като на този етап липсва валидация за 

достоверност за някои единични сигнали, е необходимо извършване на проверки и 

събиране на информация от притежатели на разрешение за употреба на лекарствени 

продукти и производители извън страната, за което е необходимо съответното 

технологично време. 

След проведен разговор с г-жа Боряна Ботева – Председател на Управителния съвет на 

СРБЗ се установи, че изпратената информация до медиите не произтича от Управителния 

съвет и не е официална позиция на Сдружението. Позицията е изпратена в лично 

качество от бившия Председател на УС г-жа Ваня Добрева. Считаме, че позицията на г-

жа Добрева не отразява обективно фактите и е опит за опорочаване на една добра 

инициатива за полагане на съвместни усилия за взаимодействие за решаване на проблема 

в полза на пациентите. 

В потвърждение на изложеното е информацията, качена на сайта www.moeto-

lekarstvo.com, допълват още от ИАЛ. 

Редактор: Тодор Беленски 
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Правят биотехнологичен парк в София за здравни и фармацевтични изследвания 
  

Търси се стратегически инвеститор за изграждането му 
  

Планираме изграждане на биотехнологичен парк и привличане на стратегически 

инвеститор в сферата на фармацията и здравните грижи. Това са две от задачите в 

програмата ми за развитие на София в следващите години. Това съобщи столичният кмет 

и кандидат за нов мандат на коалиция ГЕРБ и СДС Йорданка Фандъкова на среща с екипа 

на компанията „Фармалекс“. 

„Проектът за биотехнологичен парк е предложение, което идва от вас, и с подкрепата на 

компаниите от сектора ще успеем да го реализираме“, добави Фандъкова. 

В биотехнологичния център ще се развива иновативна среда за изследвания и нови 

технологии в сферата на фармацията, биотехнологиите и здравните грижи. 

„Фармалекс“ е българо-немска фирма, която наскоро разшири своята дейност в София, 

като отвори нов офис, в който работят химици, биолози и фармацевти. Част от младите 

хора, които работят за нея, са учили в чужбина, но атрактивните работни места и 

възможностите за реализация са ги мотивирали да се върнат в София. 

Идеята за изграждането на биотехнологичен парк дошла преди 1 г., когато делегация на 

Фандъкова, представители на български компании и Столичната общинска агенция за 

приватизация и инвестиции посетили биоцентъра на Виена. В комплекса там, създаден 

преди повече от 30 г., работят 1700 учени, сред които и 16 българи. В него има много 

фирми и стартъп компании в сферата на биотехнологиите. Заради големите открития, 

които се правят там, биоцентърът на Виена почти всяка година е носител на престижни 

световни награди в сферата на здравеопазването. Съчетанието на наука и 

предприемачество дава възможност веднага откритията, които са направени, да се 

приложат в ежедневието чрез нов продукт или услуга, обясни кандидатът за общински 

съветник и шеф на СОАПИ Владимир Данаилов. 

Идеята е биотехнологичният парк в София да заработи по същата формула, като вече 

има инвеститори, готови да подкрепят изграждането на центъра. Според Данаилов 

биотехнологиите са следващото IT - сфера с висока добавена стойност, която ще развие 

още икономиката на София. СОАПИ има сключено и споразумение с биоклъстера, в 

който влизат 60 български компании. 

 

 

 

 

 

 

 


