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ПРЕСКЛИПИНГ 

3 ноември 2021 г., сряда 

www.bnt.bg, 02.11.2021г. 

https://bntnews.bg/news/nzok-i-farmacevtite-sklyuchiha-memoradum-za-

satrudnichestvo-1173872news.html 

 

НЗОК и фармацевтите сключиха меморадум за сътрудничество 

 

Днес, 2 ноември 2021 г., между управителните съвети на Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Българския фармацевтичен съюз (БФС) бе 

сключен Меморандум за сътрудничество и съдействие, съобщиха от НЗОК. 

Така ще продължи управлението на процесите по осигуряване на гражданите на 

лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК. 

Меморандумът предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността ѝ с 

Националната здравно-информационна система. 

Предвидено е и повишаване на възнаграждението за търговците на дребно на 

лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК 

лекарствени продукти за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за 

изпълнението на електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване. 

 

www.btv.bg, 02.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-serbezova-ima-opasnost-vse-po-

malko-apteki-da-otpuskat-lekarstva-po-nzok.html 

 

Проф. Сербезова: Има опасност все по-малко аптеки да отпускат лекарства по 

НЗОК 

 

Председателят на Българския фармацевтичен съюз заяви, че една електронна 

рецепта не може да се изпълни в две аптеки 

 

Все още не може една електронна рецепта да се изпълни в две аптеки. Това заяви в 

„Тази сутрин“ председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена 

Сербезова.  

Тя предупреди, че им опасност все по-малко аптеки да отпускат лекарства по НЗОК.  

 „Преди години тези лекарства бяха около 25% от оборота на една аптека, а сега – 

около 75%. Срещу 1,66 лв. Това е таксата, която взима фармацевтът от НЗОК. Бяхме 

изправени пред много трудности в доставките на тези лекарства“, заяви Сербезова.  

По думите ѝ има дискриминационно отношение към фармацевтите у нас по време на 

пандемия. Причината – безплатните лекарства за пациентите, които се покриват от 

НЗОК. Според нея производителите имат добра печалба, но тази на аптеките не е 

променяна от години.  

БФС настояват да се регламентира такса от 10 лв. за обслужване на COVID рецепта. 

„Ние сме на „първа линия“, независимо дали ни го признават, защото сме най-близко 

до пациентите“, уточни Сербезова и допълни, че всички медицински съсловия са 

получили подкрепа в пандемията, без фармацевтите. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/nzok-i-farmacevtite-sklyuchiha-memoradum-za-satrudnichestvo-1173872news.html
https://bntnews.bg/news/nzok-i-farmacevtite-sklyuchiha-memoradum-za-satrudnichestvo-1173872news.html
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-serbezova-ima-opasnost-vse-po-malko-apteki-da-otpuskat-lekarstva-po-nzok.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-serbezova-ima-opasnost-vse-po-malko-apteki-da-otpuskat-lekarstva-po-nzok.html
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 „Не може да се изпълни една електронна рецепта в две аптеки. Има временен недостиг 

на някои лекарствени продукти – преди две седмици имаше недостиг на един продукт, 

сега той е наличен“, допълни тя. 

 

www.nova.bg, 02.11.2021г. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/02/345005/ 

 

НЗОК и Българският фармацевтичен съюз сключиха споразумение за 

сътрудничество 

 

Това ще подобри управлението на процесите по осигуряване на лекарствени продукти 

Управителните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на 

Българския фармацевтичен съюз (БФС) сключиха Меморандум за сътрудничество и 

съдействие при управлението на процесите по осигуряване на гражданите на 

лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК. 

Меморандумът предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността й с 

Националната здравно-информационна система, създадена от Министерството на 

здравеопазването. 

Цели се и повишаване на възнаграждението за търговците на дребно на лекарствени 

продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК лекарствени продукти 

за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за изпълнението на 

електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване, посочват от 

пресцентъра на НЗОК. 

 

www.vesti.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/nzok-i-bfs-s-memorandum-za-sytrudnichestvo-6133327  

 

НЗОК и БФС с меморандум за сътрудничество 

 

Междувременно преговори между БЛС и НЗОК, които трябваше да се проведат 

днес, не се състояха 

 

Управителните съвети на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз /БФС/ са 

сключили меморандум за сътрудничество и съдействие при управлението на процесите 

по осигуряване на гражданите на лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от 

бюджета на НЗОК. 

Това съобщиха от пресслужбата на НЗОК. 

В документа се предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността ѝ с 

Националната здравно-информационна система, създадена от Министерството на 

здравеопазването, повишаване на възнаграждението за търговците на дребно на 

лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК 

лекарствени продукти за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за 

изпълнението на електронни предписания за лечението на COVID-19, посочиха от 

пресслужбата.  

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2021/11/02/345005/
http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/bulgaria/nzok-i-bfs-s-memorandum-za-sytrudnichestvo-6133327
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В края на октомври главният секретар на Българския фармацевтичен съюз сигнализира 

за редица проблеми в аптеките при изписването на лекарства по Здравната каса. Повече 

от думите му можете да откриете тук, както и във видеото по-горе.  

Междувременно обаче насрочените за днес преговори между Българския лекарски 

съюз /БЛС/ и НЗОК,  

на които трябваше да се обсъди разпределението на средствата за болниците, не се 

състояха. От съсловната организация и от НЗОК изпратиха до медиите становищата си. 

Преговорите са били насрочени за 14.30 ч. 

Надзорният съвет на НЗОК е заседавал по предвидения дневен ред, в пълен състав. 

Заради продължила по-дълго дискусия, представителите на БЛС са били поканени с 15 

минути по-късно от първоначално обявения час, но те са отказали да се включат в 

срещата, съобщиха от пресслужбата на НЗОК. От НЗОК отново канят на преговори 

БЛС.  

Като "обидно и неприемливо" окачествяват от БЛС провалянето на ключови преговори.  

Поканата за среща е била отправена към БЛС за 14.30 ч. днес, но след като са чакали 

отвън 20 минути и не са били приети, те са напуснали сградата на НЗОК, съобщиха от 

пресслужбата на БЛС.  

Съгласно Закона за здравното осигуряване, задължителното здравно осигуряване се 

осъществява на принципите на публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол 

върху извършваните от нея разходи, припомниха от БЛС.  

Отново в края на октомври от Българския лекарски съюз (БЛС) сезираха 

прокуратурата, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Агенцията за 

държавна финансова инспекция (АДФИ) за незаконосъобразни действия от страна на 

ръководството на НЗОК.  

 

www.bnr.bg, 02.11.2021г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101550769/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-izpalnenieto-

na-covid-recepta 

 

Аптеките получават по 10 лева за изпълнението на Covid рецепта 

 

От 1-ви декември аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на елетронна 

рецепта за лечение на коронавирус.  

От 1 януари 2022 година се повишават от 2 на 4 лева парите за рецепти с напълно 

платени от Здравната каса лекарства.  

Това става ясно от подписания меморандум за сътрудничество между Българския 

фармацевтичен съюз и Касата.  

Документът предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността ѝ с 

Националната здравно-информационна система, създадена от Министерството на 

здравеопазването, повишаване на възнаграждението за търговците на дребно на 

лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК 

лекарствени продукти за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за 

изпълнението на електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване. 

 

www.dnevnik.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/11/02/4273564_koronavirusut_v_bulgariia_prote

stirashti_bez/#eventBlock2 

 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101550769/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-izpalnenieto-na-covid-recepta
https://bnr.bg/horizont/post/101550769/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-izpalnenieto-na-covid-recepta
http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/11/02/4273564_koronavirusut_v_bulgariia_protestirashti_bez/#eventBlock2
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/11/02/4273564_koronavirusut_v_bulgariia_protestirashti_bez/#eventBlock2
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Аптеките ще получават по 10 лева за изпълнена рецепта с лекарства за 

коронавирус 

 

От 1-ви декември аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на елетронна 

рецепта за лечение на коронавирус. Това става ясно от подписан днес меморандум за 

сътрудничество между Българския фармацевтичен съюз и Националната 

здравноосигурителна каса. Документът предвижда обмен на информация между НЗОК 

и БФС, подобряване на функционалностите на информационната система на НЗОК и 

взаимообвързаността ѝ с Националната здравно-информационна система, повишаване 

на възнаграждението за търговците на дребно на лекарствени продукти за отпускане на 

напълно платeни от бюджета на НЗОК лекарствени продукти за домашно лечение, 

както и диференцирано възнаграждение за изпълнението на електронни предписания за 

лечението на коронавирусно заболяване. 

 

www.banker.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-

izpulnenieto-na-covid-recepta 

 

Аптеките получават по 10 лева за изпълнението на COVID рецепта 

 

От 1-ви декември аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на елетронна 

рецепта за лечение на коронавирус.  

От 1 януари 2022 година се повишават от 2 на 4 лева парите за рецепти с напълно 

платени от Здравната каса лекарства.  

Това става ясно от подписания меморандум за сътрудничество между Българския 

фармацевтичен съюз и Касата.  

Документът предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността ѝ с 

Националната здравно-информационна система, създадена от Министерството на 

здравеопазването, повишаване на възнаграждението за търговците на дребно на 

лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК 

лекарствени продукти за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за 

изпълнението на електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване. 

 

www.mediapool.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.mediapool.bg/nzok-i-lekarskiyat-sayuz-pak-se-razminaha-news328334.html  

 

НЗОК и Лекарският съюз пак се разминаха 

 

Ръководствата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отново се разминаха 

във вторник, когато трябваше да проведат среща за изглаждане на противоречията 

между тях. Напрежението между фонда и съсловната организация е около 

разпределянето на неусвоените средства. През миналата седмица БЛС поиска проверка 

на прокуратурата, ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция в НЗОК. 

Управителят на касата проф. Петко Салчев каза от своя страна, че не се притеснява от 

проверки.  

Във вторник от НЗОК казаха, че от 14 часа е имало заседание на Надзорния съвет на 

фонда, на който са обсъждани методиката за плащане за работа на първа линия, 

меморандум за сътрудничество с фармацевтите и разкриването на обществена поръчка 

за следгаранционна поддръжка на копирни машини.  

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-izpulnenieto-na-covid-recepta
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/aptekite-poluchavat-po-10-leva-za-izpulnenieto-na-covid-recepta
http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/nzok-i-lekarskiyat-sayuz-pak-se-razminaha-news328334.html
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Управителният съвет на Българския лекарски съюз е бил поканен на среща-разговор с 

Надзорния съвет на НЗОК от 14.30.  

"Дискусиите по вземане на решения по точките от дневния ред, предвид важността на 

дискутираните теми, продължиха с 15 минути по-дълго от предвиденото време. 

Членовете на Управителния съвет на Българския лекарски съюз бяха поканени в залата 

в 14:45 часа, но те отказаха да се включат в срещата. Управителният съвет на НЗОК 

кани отново на разговори Управителния съвет на БЛС в рамките на настоящата 

седмица, в ден и час, договорени между председателите на управителните им органи", 

заявиха от НЗОК. 

Ръководството на БЛС обаче твърди, че не е било прието от Надзорния съвет на НЗОК, 

което е обидно и неприемливо. "Поканата за среща беше отправена към Съсловната 

организация за 14.30 ч. този следобед, но след като представителите на БЛС чакаха 

отвън 20 минути и не бяха приети, те напуснаха сградата на здравната каса. Обидно и 

неприемливо е провалянето на ключови преговори от страна на НС на НЗОК. 

Вероятно членовете на НС на НЗОК (д-р Александър Златанов – Председател-МЗ, 

Людмила Петкова – МФ, Мария Беломорова – МЗ, Румен Спецов – Изп. директор на 

НАП, д-р Иван Кокалов – КНСБ, Теодор Василев - КТ "Подкрепа", проф. д-р Красимир 

Гигов – БЧК, Мария Петрова – ССИ, адв. Христина Николова-СРБЗ) се изживяват като 

властелини на парите на здравноосигурените граждани", заявиха от Лекарския съюз. 

Очаква се утре съсловните организации на лекарите и фармацевтите да дадат съвместна 

пресконференция. Фармацевтичният съюз настоява за 10 лева такса за обработка на 

рецепта на Covid-пациент и повишаване от 2 на 4 лева на сегашната такса за 100% 

платените от НЗОК медикаменти. 

Във вторник Надзорният съвет на НЗОК и Българският фармацевтичен съюз подписаха 

меморандум за сътрудничество, с което се поема ангажимент за удовлетворяване 

исканията на фармацевтите. 

 

www.news.bg, 02.11.2021 г. 

https://news.bg/health/lekari-i-farmatsevti-se-obidiha-che-gi-ostavili-na-vhoda-na-

nzok.html 

 

Лекари и фармацевти се обидиха, че ги оставили на входа на НЗОК 

 

Обидно и неприемливо е провалянето на ключови преговори от страна на НС на 

НЗОК. 
Това заявяват от Българския лекарски съюз и посочват, че не са били приети от НС на 

Здравната каса на днешната среща, на която са били поканени. След като 

представителите на съсловната организация са чакали отвън 20 минути и не са били 

приети, те са напуснали сградата на НЗОК. 

Вероятно членовете на НС на НЗОК (д-р Александър Златанов - Председател-МЗ, 

Людмила Петкова - МФ, Мария Беломорова - МЗ, Румен Спецов - Изп. директор на 

НАП, д-р Иван Кокалов - КНСБ, Теодор Василев - КТ "Подкрепа", проф. д-р Красимир 

Гигов - БЧК, Мария Петрова - ССИ, адв. Христина Николова-СРБЗ) се изживяват като 

властелини на парите на здравноосигурените граждани, подчертават от лекарския 

съюз. 

Те припомнят, че съгласно чл. 5 от ЗЗО - Задължителното здравно осигуряване се 

осъществява на принципите на: публичност в дейността на НЗОК и публичен 

контрол върху извършваните от нея разходи.  

Припомняме, че в края на миналата седмица Фармацевтичният съюз подписа 

меморандума за работа със Здравната каса. Тогава от съюза изрично подчертаха, че 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/lekari-i-farmatsevti-se-obidiha-che-gi-ostavili-na-vhoda-na-nzok.html
https://news.bg/health/lekari-i-farmatsevti-se-obidiha-che-gi-ostavili-na-vhoda-na-nzok.html
https://news.bg/health/farmatsevtite-podpisaha-za-lekarstvata-ot-nzok-i-davat-dve-sedmitsi-srok.html
https://news.bg/health/farmatsevtite-podpisaha-za-lekarstvata-ot-nzok-i-davat-dve-sedmitsi-srok.html
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слагат подписите си "напред" и дават срок от две седмици, за да видят реални действия 

от страна на институциите. 

Фармацевтите искат достойно възнаграждение, искат подобряване на НЗИС - 

национална здравноинформационна система, с която проблемите били по-скоро 

организационни. 

Преди това пък напрежение имаше между БЛС и Здравната каса, като бе обявено, 

че много лекарски колегии от цялата страна поискаха оставката на директора на 

НЗОК Петко Салчев. Той пък от своя страна заяви, че не може бюджетът за 

здравеопазване да се разпределя на "чаша уиски", намеквайки за задкулисни 

преговори. Самият Салчев обаче заяви, че алкохол не употребява. 

 

www.dnes.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/11/02/zaradi-lobizym-aptekite-ne-sa-vkliucheni-vyv-

vaksinaciiata.509028  

 

Заради лобизъм аптеките не са включени във ваксинацията 

 

Най-вероятно ще минем към локдаун, смята Антон Вълев 

 

Анисия Иванова 

Най-вероятно ще минем към локдаун, тъй като отношението на хората към мерките е 

почти пренебрежително. Не се забелязва някой да се е стреснал и да взима сериозни 

мерки по отношение на използването на маските и по отношение ваксинирането. 

Държавата ще ни принуди да сме малко по-кротки за известно време, за да се прекъсне 

ръста на разпространението. Това заяви Антон Вълев, председател на Националната 

аптечна камара, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.  

Най-голямото предизвикателство за Вълев е свързано с това, че държавата продължава 

да пропуска сегменти в цялата структура на системата. Фармацевтите продължават да 

не участват по никакъв начин в консултативните съвети, свързани с управление на 

кризата. Не се заплаща за работата им на първа линия, също така няма държавна 

програма, която да използва аптеките и фармацевтите в борбата срещу COVID-19. 

Фармацевтите у нас, за разлика от Западна Европа, не ваксинират в аптеката, не 

раздават защитни средства на социално слабите.  

В миналото е имало предложения  фармацевтите да се включват в кампанията за 

ваксиниране срещу грип и аптеките да са единствените доставчици на ваксини. Според 

госта причината фармацевтите да не бъдат включени в процеса на ваксинация е 

лобизъм.  

Гостът сподели, че причината да се отнасяме по този начин към мерките е 

първоначалният момент, когато правителството наложи прекалено строги мерки и се 

компрометира пред обществото.  

“Сега знаем, че състоянието е сериозно, но не е толкова извънредно.”, добави гостът.  

Локдаунът няма да спре разпространението, единствено ще го отложи. Вълев 

прогнозира, че такъв може да бъде наложен преди изборите, за да не стане по-тежко по 

време на самите избори.  

Въвеждането на зеления сертификат е правилен подход, но начинът, по който е въведен 

“компрометира концепцията за зелен сертификат”. По думи на госта в повечето случаи 

се опропастява всичко, защото страдаме от липса на мениджърски капацитет в сферата 

на здравеопазването.  

Аптеките започват да страдат от загуба на персонал и това води до намаляване на 

функционалния им капацитет. 

https://news.bg/health/lekarski-kolegii-v-stranata-iskat-ostavkata-na-shefa-na-nzok.html
https://news.bg/health/lekarski-kolegii-v-stranata-iskat-ostavkata-na-shefa-na-nzok.html
https://news.bg/health/petko-salchev-ne-mozhe-parite-na-nzok-da-se-razpredelyat-na-chasha-uiski.html
https://news.bg/health/petko-salchev-ne-mozhe-parite-na-nzok-da-se-razpredelyat-na-chasha-uiski.html
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/11/02/zaradi-lobizym-aptekite-ne-sa-vkliucheni-vyv-vaksinaciiata.509028
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/11/02/zaradi-lobizym-aptekite-ne-sa-vkliucheni-vyv-vaksinaciiata.509028
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www.zdrave.net, 02.11.2021 г.  

https://www.zdrave.net/Новини/Касата-се-съгласи-да-плаща-по-4-лв.-за-рецепта-на-

фармацевтите/n19847  

 

Касата се съгласи да плаща по 4 лв. за рецепта на фармацевтите 

 

Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Надзорния съвет на НЗОК са подписали 

днес Меморандум за сътрудничество и съдействие при управлението на процесите по 

осигуряване на гражданите на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на 

НЗОК, съобщиха от Касата.  

Меморандумът предвижда обмен на информация между НЗОК и БФС, подобряване на 

функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността й с 

Националната здравно-информационна система, както и диференцирано 

възнаграждение за изпълнението на електронни предписания за лечението на 

коронавирусно заболяване.  

В Меморандума е записано още, че двете институции ще провеждат поне две срещи 

годишно, както и допълнителни такива при необходимост, както и ще си предоставят 

взаимно данни изпълнението на бюджета на НЗОК за лекарствата.  

Ще бъдат предприемат и мерки възнаграждението за търговците на дребно на 

лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК 

лекарствени продукти за домашно лечение да бъде планирано в размер на 4.00 лева за 

изпълнено предписание от 1 януари 2022 г.  

Припомняме, че досега Касата заплащаше по 2 лв. за изпълнена рецепта за напълно 

реимбурсираните лекарства. 

От 1 декември 2021 г. за изпълнението на електронни предписания за лечението на 

коронавирусно заболяване пък ще се изплаща по 10.00 лева за рецепта. 

 

 

 

 

 

www.dariknews.bg, 02.11.2021г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/naprezhenie-mezhdu-bls-i-nzok-sled-kato-

propadna-sreshtata-im-za-bolnicite-2289158 

 

Напрежение между БЛС и НЗОК, след като пропадна срещата им за болниците 

 

Насрочени за днес преговори между Българския лекарски съюз /БЛС/ и НЗОК, на които 

трябваше да се обсъди разпределението на средствата за болниците, не се състояха. От 

съсловната организация и от НЗОК изпратиха до медиите становищата си. Преговорите 

са били насрочени за 14.30 ч. 

Надзорният съвет на НЗОК е заседавал по предвидения дневен ред, в пълен състав. 

Заради продължила по-дълго дискусия, представителите на БЛС са били поканени с 15 

минути по-късно от първоначално обявения час, но те са отказали да се включат в 

срещата, съобщиха от пресслужбата на НЗОК. От НЗОК отново канят на преговори 

БЛС. 

Като "обидно и неприемливо" окачествяват от БЛС провалянето на ключови преговори. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/Новини/Касата-се-съгласи-да-плаща-по-4-лв.-за-рецепта-на-фармацевтите/n19847
https://www.zdrave.net/Новини/Касата-се-съгласи-да-плаща-по-4-лв.-за-рецепта-на-фармацевтите/n19847
http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/naprezhenie-mezhdu-bls-i-nzok-sled-kato-propadna-sreshtata-im-za-bolnicite-2289158
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/naprezhenie-mezhdu-bls-i-nzok-sled-kato-propadna-sreshtata-im-za-bolnicite-2289158
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Поканата за среща е била отправена към БЛС за 14.30 ч. днес, но след като са чакали 

отвън 20 минути и не са били приети, те са напуснали сградата на НЗОК, съобщиха от 

пресслужбата на БЛС. 

Съгласно Закона за здравното осигуряване, задължителното здравно осигуряване се 

осъществява на принципите на публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол 

върху извършваните от нея разходи, припомниха от БЛС. 

 

www.segabg.com, 02.11.2021 г. 

https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/nzok-ostavi-lekarite-pod-duzhda-pri-

nasrocheni-pregovori 

 

НЗОК остави лекарите под дъжда при насрочени преговори 

 

"Обидно и неприемливо е провалянето на ключови преговори от страна на НС на 

НЗОК", казват медиците 

 

Насрочените за днес преговори между Българския лекарски съюз (БЛС) и 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на които трябваше да се обсъди 

разпределението на оставащите средства за извънболничната помощ, се провалиха, 

стана ясно от съобщения на двете страни. Лекарите предложиха неизразходваните 

средства от бюджета на НЗОК да се разпределят на работещите в първичната и 

в специализираната извънболнична помощ, както и в болничната помощ, вместо да се 

прехвърлят в централния бюджет. Те настояват парите да се дадат за вече 

извършена дейност, а касата - за бъдещата им работа. 

"Ръководството на БЛС не беше прието от Надзорния съвет на НЗОК. Поканата за 

среща беше отправена към Съсловната организация за 14.30 ч. този следобед, но след 

като представителите на БЛС чакаха отвън 20 минути и не бяха приети, те напуснаха 

сградата на здравната каса. Обидно и неприемливо е провалянето на ключови 

преговори от страна на НС на НЗОК", казват медиците. 

Оттам допуснаха, че вероятно членовете на НС на НЗОК "се изживяват като 

властелини на парите на здравноосигурените граждани", посочвайки ги поименно - д-р 

Александър Златанов - председател, от министерството на здравеопазването, Людмила 

Петкова - министерство на финансите, Мария Беломорова - министерство на 

здравеопазването, Румен Спецов - изп. директор на НАП, д-р Иван Кокалов - КНСБ, 

Теодор Василев - КТ "Подкрепа", проф. д-р Красимир Гигов - БЧК, Мария Петрова -

 ССИ, адв. Христина Николова - Сдружение за развитие на българското 

здравеопазване. 

"Бяхме оставени навън под дъжда. За пореден път се показа, че това е подигравка с 

лекарското съсловие, ние не сме отишли да тропаме пред портата на Падишаха. У нас 

явно за злоупотреби с милиони няма наказания, но за кокошка няма прошка - моите 

колеги за една грешка са глобявани, а шепа хора в НЗОК се разпоредждат с парите за 

здравепазване", коментира зам.-шефът на БЛС Николай Брънзалов пред clinica.bg. 

От БЛС припомнят, че съгласно чл. 5 от Закона за здравното осигуряване 

задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на: публичност в 

дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи, като 

лекарският съюз представлява гарант за осъществяване на прогласения принцип на 

публичност. А утре от 11 ч. смятат да дадат съвместна пресконференция с Българския 

фармацевтичен съюз (БФС). 

От Здравната каса от своя страна посочиха, че днес в 14 ч. се е състояло редовно 

заседание на Надзорния съвет на касата с дневен ред, състоящ се от три точки - 

http://www.segabg.com/
https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/nzok-ostavi-lekarite-pod-duzhda-pri-nasrocheni-pregovori
https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/nzok-ostavi-lekarite-pod-duzhda-pri-nasrocheni-pregovori
https://blsbg.com/bg/obidno-i-nepriemlivo-e-provalianeto-na-kliuchovi-pregovori-ot-strana-na-ns-na-nzok_p10765.html
https://clinica.bg/18790-Pak-naprejenie-mejdu-NZOK-i-BLS
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обсъждане на методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на 

изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични 

дейности за работа на първа линия за септември 2021 г., откриване на обществена 

поръчка за следгаранционно абонаментно сервизно поддържане и снабдяване с 

резервни части и консумативи за копирни апарати на НЗОК и 28-те РЗОК, и 

меморандум за сътрудничество между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет 

на БФС. "Дискусиите по вземане на решения по точките от дневния ред, предвид 

важността на дискутираните теми, продължиха с 15 минути по-дълго от 

предвиденото време. Членовете на Управителния съвет на Българския лекарски съюз 

бяха поканени в залата в 14:45 часа, но те отказаха да се включат в срещата", казват от 

касата. Оттам канят отново на разговори Управителния съвет на БЛС в рамките на 

настоящата седмица, в ден и час, договорени между председателите на управителните 

им органи.  

Миналата седмица от БЛС сезираха прокуратурата, Държавна агенция „Национална 

сигурност“ и Агенцията за държавна финансова инспекция за "незаконосъобразни 

действия от страна на ръководството на НЗОК по прилагане на Закона за бюджета на 

НЗОК за 2021 г. и Закона за здравното осигуряване".  

  

ДОГОВОРКА 
Касата обаче е успяла да се договори с фармацевтите. Двете страни са подписали 

Меморандум да се увеличи от 2 лв. на 4 лв. възнаграждението на аптеките за отпускане 

на платeните от бюджета на НЗОК лекарства за домашно лечение - от януари 2022 г., 

както и да се дават по 10 лв. диференцирано възнаграждение за изпълнена електронна 

рецепта за лечение на коронавирус - от 1 декември т.г. Касата е поела ангажимент да 

внесе пред министъра на здравеопазването проект за изменение на съответната наредба 

и да предвиди необходимите средства в законопроект за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

 

www.zdrave.net, 02.11.2021 г.  

https://www.zdrave.net/Новини/Провал-на-първите-преговори-между-БЛС-и-

НЗОК/n19846  

 

Провал на първите преговори между БЛС и НЗОК 

 

Фалстарт на преговорите между Български лекарски съюз и Националната 

здравноосигурителна каса.  

От съсловната организация обявиха, че ръководството не е прието от НС на НЗОК. 

Поканата за среща беше отправена към съсловната организация за 14.30 ч. този 

следобед, но след като представителите на БЛС чакаха отвън 20 минути и не бяха 

приети, те напуснаха сградата на здравната каса, информират от Лекарския съюз.  

„Обидно и неприемливо е провалянето на ключови преговори от страна на НС на 

НЗОК. Вероятно членовете на НС на НЗОК (д-р Александър Златанов – Председател-

МЗ, Людмила Петкова – МФ, Мария Беломорова – МЗ, Румен Спецов – Изп. директор 

на НАП, д-р Иван Кокалов – КНСБ, Теодор Василев - КТ "Подкрепа", проф. д-р 

Красимир Гигов – БЧК, Мария Петрова – ССИ, адв. Христина Николова-СРБЗ) се 

изживяват като властелини на парите на здравноосигурените граждани“, пишат още от 

БЛС.  

От организацията припомнят, че „съгласно чл. 5 от ЗЗО задължителното здравно 

осигуряване се осъществява на принципите на: публичност в дейността на НЗОК и 

публичен контрол върху извършваните от нея разходи. БЛС представлява гарант за 

осъществяване на прогласения в чл. 5, т.11 от ЗЗО принцип на публичност“. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/Новини/Провал-на-първите-преговори-между-БЛС-и-НЗОК/n19846
https://www.zdrave.net/Новини/Провал-на-първите-преговори-между-БЛС-и-НЗОК/n19846
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От здравната каса също изпратиха прессъобщение до медиите. В него се потвърждава, 

че Управителният съвет на Българския лекарски съюз е поканен на среща разговор с 

членовете на Надзорния съвет на НЗОК за 14.30 ч., но има разминаване по отношение 

на това колко време са чакали представителите на съсловната организация.  

„Дискусиите по вземане на решения по точките от дневния ред на Надзорния съвет на 

касата, който бе днес от 14.00 часа, предвид важността на дискутираните теми, 

продължиха с 15 минути по-дълго от предвиденото време. Членовете на Управителния 

съвет на Българския лекарски съюз бяха поканени в залата в 14:45 часа, но те отказаха 

да се включат в срещата“, твърдят от Касата. 

В заключение от фонда казват, че Управителният съвет на НЗОК кани отново на 

разговори Управителния съвет на БЛС в рамките на настоящата седмица, в ден и час, 

договорени между председателите на управителните им органи.   

 

www.bnt.bg, 02.11.2021г. 

https://bntnews.bg/news/mz-osiguryava-100-mln-lv-za-obosobyavane-na-izolirani-

strukturi-za-lechenie-na-zarazni-zabolyavaniya-1173884news.html 

 

МЗ осигурява 100 млн. лв. за обособяване на изолирани структури за лечение на 

заразни заболявания 

 

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за 

лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване на медицинско и 

немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници, 

съобщиха от Министерството на здравеопазването. 

Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаващата пандемия от 

COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в 133 лечебни заведения чрез 

реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани 

структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде 

осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-

19. 

Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи, като със списъка 

можете да се запознаете в прикачения файл. Болниците, предоставили в 

Министерството на здравеопазването своите инвестиционни предложения, са 

предвидени в проекта на здравното министерство. В изпълнение на проекта ще бъде 

осигурени и медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за лечението 

на граждани с COVID-19. 

За интервенции в общински лечебни заведения, проектът ще бъде изпълняван в 

партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните 

болници. 

 

www.standartnews.com, 02.11.2021 г. 

https://www.standartnews.com/zarazata/predstavitel-na-szo-u-nas-nedovolen-ot-

merkite-475538.html 

 

Представител на СЗО у нас недоволен от мерките 

 

Мерките срещу разпространението на коронавируса трябва да бъдат засилени. Това 

каза в интервю за bTV представителят на Световната здравна организация в България 

Скендер Сила. Той посочи факторите за критичната ситуация у нас в момента 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/mz-osiguryava-100-mln-lv-za-obosobyavane-na-izolirani-strukturi-za-lechenie-na-zarazni-zabolyavaniya-1173884news.html
https://bntnews.bg/news/mz-osiguryava-100-mln-lv-za-obosobyavane-na-izolirani-strukturi-za-lechenie-na-zarazni-zabolyavaniya-1173884news.html
http://www.standartnews.com/
https://www.standartnews.com/zarazata/predstavitel-na-szo-u-nas-nedovolen-ot-merkite-475538.html
https://www.standartnews.com/zarazata/predstavitel-na-szo-u-nas-nedovolen-ot-merkite-475538.html
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"Много слабото желание на хората в България да се ваксинират в сравнение с други 

страни от ЕС. Както знаете, България разполага с безопасни и ефективни ваксини от 27 

декември миналата година, както останалите държави. Още по-притеснителното е, че 

нивото на имунизация сред рисковите групи също е ниско. Вторият фактор е „Делта“ 

вариантът. Той е по-заразен и протича по-тежко. Третият фактор е недоверието и 

дезинформацията. От началото на пандемията хората са изложени на дезинформация. 

Тя е смъртоносна, а ваксините спасяват животи", коментира Сила. 

"В страните със солиден успех с ваксинацията здравните работници от първа линия 

окуражават хората и дават примери, като самите те се ваксинират. Медиците имат 

ключова роля в това да предоставят информация навреме, тя да е разбираема и проста и 

да се основава на достоверни данни и източници", добавя той. "Никога не е прекалено 

късно, защото вероятно този вирус ще бъде с нас и в бъдеще. Не можем да заличим 

вируса, но можем да намалим броя на смъртните случаи, на настанените в болници, 

трагичните социално-икономически аспекти, но също така и ефекта върху психичното 

състояние на хората". 

Скендер Сила смята, че сме далеч от края на пандемията: "Имайки предвид данните от 

пандемиите в миналото. С отговорни и твърди решения от властите обаче можем по-

бързо да се върнем към нормалния живот, да спасим човешки животи и да отворим 

икономиката". 

"Това, пред което сме изправени, постави на изпитание дори богатите държави с много 

добре функциониращи здравни системи, с добра инфраструктура и достатъчно 

интензивни отделения. Според наш анализ навсякъде има ключови аспекти, които 

трябва да се променят. Трябва решително лидерство и добра координация - вертикално 

и хоризонтално, а именно във всички сектори и на общинско ниво. Вторият елемент - 

ранно предупреждение и навременна реакция, както и мотивиращо възнаграждение за 

здравните работници", коментира Сила. 

"Мерките трябва да бъдат удвоени, утроени, да се ускори проследяването на случаите, 

маските да бъдат задължителни, да няма струпване на хора в закрити места. Там 

вирусът се разпространява най-лесно. През последните дни видяхме, че все повече хора 

се тестват. Позитивните трябва да се карантинират, за да не заразява останалите. Важна 

е и личната отговорност", категоричен е той. 

 

 

 

www.banker.bg, 02.11.2021 г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/kolkoto-po-kusno-stava-tolkova-po-

strogi-triabva-da-budat-merkite 

 

Д-р Александър Симидчиев: 

 

Колкото по-късно става, толкова по-строги трябва да бъдат мерките 

 

Колкото повече се отлагат мерките, толкова по-строги ще трябва да бъдат, заяви д-р 

Александър Симидчиев от „Демократична България“ пред Факти.бг по отношение на 

COVID кризата в България. 

“В този късен етап, когато пандемичният процес вече е много разгорял, не мисля, че 

такива мерки могат да доведат до трайни решения. Затова колкото по-късно става, 

толкова по-строги трябва да бъдат мерките. Здравната система вече е претоварена”, 

заяви той. 

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/kolkoto-po-kusno-stava-tolkova-po-strogi-triabva-da-budat-merkite
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/kolkoto-po-kusno-stava-tolkova-po-strogi-triabva-da-budat-merkite
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Александър Симидчиев настоява за единство в лекарското съсловие и ясно становище 

на гилдията, за да се избегнат свободни тълкувания на отделни специалисти от сферата. 

Според него България се е провалила в информационната кампания, защото е имало 

единствено говорене без структурирано информиране. 

“Хората не могат да се ориентират. Недоверието се генерира от там, че нямахме 

структурирана кампания на разясняване на базата на нуждите на хората”, каза още той. 

“В държавите с широкомащабна ваксинационна кампания хората продължават да 

боледуват. Но те боледуват много по-леко, в болниците има много по-малко хора и 

смъртността е по-ниска”, допълни Симидчиев. 

Той подчерта, че докато в цяла Европа смъртността от COVID в момента е единични 

случаи, то в България ежедневно е трицифрена. Според него причината за 

антирекордите е разделението в обществото. Той призовава хората да бъдат зрели като 

общество и да разчитат на съзнанието си. 

“Трябва да спазваме мерки не само заради себе си, а заради цялото общество. 

Надеждата не е стратегия, трябва да правим систематични неща”, завърши той. 

 

www.actualno.com , 02.11.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/prof-vitanov-smyrtnostta-na-dnevna-baza-shte-raste-prez-

sledvashtite-dve-sedmici-news_1664069.html  

 

Проф. Витанов: Смъртността на дневна база ще расте през следващите две 

седмици 

 

"Смъртността на дневна база ще расте през следващите две седмици. Като махнете 

вторниците, в момента е около 140 на ден, следващите още две седмици тя ще расте от 

това число нагоре, каквото ще е по вторниците. Ще видим, може да се получи да е 

малко повече от това, което е днес". Това заяви математикът проф. Николай Витанов в 

bTV Новините. 

Според него „ефект от зеления сертификат има от математическа гледна точка, защото 

ограничава тези, които го няма“, но допълни, че „другите гледни точки ще запази за 

него“. Добрата новина е, че трети ден подред репродуктивно число на разпространение 

на заразата е под 1,3, заяви Витанов. Това означава, че „обхватът на заразата 

продължава да се увеличава, но не експоненциално и натискът вече намалява“. 

Една от причините, по думите му, е, че „дълго време горя пожарът и толкова нещо 

изгоря, че няма накъде да се разраства“. Втората причина са въведените мерки, а 

третата – въвеждането на дистанционно обучения за учениците, каза математикът. 

"Натискът върху болниците вече няма да е толкова рязък, колкото беше през 

отминалата седмица. Оттук нататък, като ме питат какво ще стане със здравната 

система, аз използвам думата ще устиска", каза още проф. Витанов.  

"Значи едно е ще устои, друго ще е устиска. Ако трябва да направя разлика между 

устои и ще устиска, имаме самолетоносач на 40 километра от Камен бряг, кормилото е 

завъртяно, на самолетоносача му трябват 40 км да завие. "Ще устои", е да завие преди 

Камен бряг, "ще устиска" е, ако успее да завие и закачи някоя скала. Има и трети 

вариант, който вече го видяхме с един друг кораб", заяви математикът. 

Според изчисленията на проф. Витанов 40% от българите са защитени и ни трябват 

още 15%, но се наблюдава спад във ваксинациите - от пик от 29 000 имунизации до 14 

000 на ден. Има два варианта за разпространението на заразата: ако броят на заразените 

падне под две хиляди, ще посрещнем коледните празници малко болни, а другата 

възможност е у нас да се повтори ситуацията във Великобритания, където имаше пик 

от 60 000 новозаболели и плато от 40 000, прогнозира математикът. 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/prof-vitanov-smyrtnostta-na-dnevna-baza-shte-raste-prez-sledvashtite-dve-sedmici-news_1664069.html
https://www.actualno.com/healthy/prof-vitanov-smyrtnostta-na-dnevna-baza-shte-raste-prez-sledvashtite-dve-sedmici-news_1664069.html
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www.zdrave.net, 02.11.2021 г.  

https://www.zdrave.net/Новини/133-болници-обособяват-изолирани-структури-за-

пациенти-със-заразни-заболявания/n19850  

 

Със 100 млн. лв. 

 

133 болници обособяват изолирани структури за пациенти със заразни 

заболявания 

 

Лечебните заведения ще получат и медицинско оборудване 

 

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за 

лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване медицинско и 

немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Това 

проектно предложение изпрати Министерството на здравеопазването на 29 октомври 

до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

съобщиха от там. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция 

при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца.  

Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от 

COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в 133 лечебни заведения чрез 

реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани 

структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде 

осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-

19.  

Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи, като със списъка 

можете да се запознаете в прикачения файл. Болниците, предоставили в 

Министерството на здравеопазването своите инвестиционни предложения, са 

предвидени в проекта на МЗ. В изпълнение на проекта ще бъде осигурени и 

медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за лечението на 

граждани с COVID-19.  

За интервенции в общински лечебни заведения, проектът ще бъде изпълняван в 

партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните  

болници.  

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за 

справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа 

за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на 

специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в 

отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU. 
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