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ПРЕСКЛИПИНГ  

4 януари 2018, петък 

www.bnr.bg, 03.01.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101063992/v-chujbina-otkazvat-lechenie-na-balgarski-deca-

zaradi-nedoverie-kam-nzok 

 

Пенка Георгиева: Единственият полезен ход е Фондът за лечение на деца да остане 

да работи, както досега 

 

В чужбина отказват лечение на български деца заради недоверие към НЗОК 

 

В чужбина отказват лечение на български деца заради опасения кога ще си получат 

парите от НЗОК. Пред БНР Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации 

„Заедно с теб“, разказа за случая на 5-годишно дете със сърдечни проблеми. Детето е 

кандидатствало за лечение в университетска болница в Кьолн, откъдето обаче получава 

отказ. Друг пример е 9-годишният Стефан, на който също е отказано лечение – този път 

от Румъния. 

 „Лично изисках директорът на Фонда да изпрати едно писмо до управителя на НЗОК, 

да даде обяснение защо университетска болница в Германия отказва да работи с 

формуляр S2, издаден от НЗОК. То е ясно защо – защото имаме прекалено много 

просрочия“, коментира Георгиева в предаването "Преди всички". 

От Пациентски организации предупреждават за това от 2-3 месеца, когато стана ясно, че 

фондът ще бъде закрит и ще премине към НЗОК. Чужди болници често предпочитат да 

лекуват децата чрез Фонда, а не чрез Касата, защото нямат доверие в нея. Георгиева 

добави, че това недоверие на болниците се наблюдава от доста време. Тя подчерта, че е 

задала редица въпроси до премиера и очаква отговори. 

Георгиева очаква и проблеми с лечението на децата с левкемия: „Освен лечението на 

деца в чужбина, ние плащаме на около 30 деца медикаментите в България – за лечение 

на тежки онкологични заболявания. Тези деца няма да могат да получат своите 

лекарства. Това са медикаменти, които не са регистрирани и Касата не може да плаща, 

затова ги плаща Фондът. Това е абсурдно. … Медицинските изделия, които плащаме за 

нашите деца в чужбина, също ги няма в позитивната листа на НЗОК“. 

Пенка Георгиева пита какво ще правят всички тези болни деца и техните семейства, след 

като Фондът бъде закрит. 

 „В такъв нормативен хаос се вкара д-р Дечев, че нямам обяснение защо го направи. 

Единственият полезен ход в момента е Фондът да остане да работи, както досега“, каза 

тя. 

 

www.bnr.bg, 03.01.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101064035/kustendilska-obshtina-ostana-bez-apteka 

 

Кюстендилска община остана без аптека 

 

Кирил Фалин - кор. на БНР в Кюстендил  

Без аптека остана кюстендилската община Бошево. Местната власт търси решение на 

проблема като в момента води преговори с кандидат-фармацевт, който да открие аптека 

възможно най-скоро.   

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101063992/v-chujbina-otkazvat-lechenie-na-balgarski-deca-zaradi-nedoverie-kam-nzok
http://bnr.bg/horizont/post/101063992/v-chujbina-otkazvat-lechenie-na-balgarski-deca-zaradi-nedoverie-kam-nzok
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101064035/kustendilska-obshtina-ostana-bez-apteka


Page | 2 

2 

Досега аптека в Бобошево, която обслужва около 20 села, държал фармацевт от София, 

който пътувал всеки ден до града в двете посоки - над 100 километра. Сега той се прибира 

в столицата.  

Общината предлага помещение за откриване на нова аптека и е в преговори с нов 

кандидат фармацевт, който имал намерение да се установи в Бобошево, казаха 

общинари. До сключването на договор обаче ще мине известно време. 

Не само в Бобошево са без аптека в настоящия момент, без аптечно обслужване е и 

община Невестино и така е от доста време. 

Шефът на Регионалната здравна каса в Кюстендил д-р Сашо Котев обяснява как се 

осигуряват лекарства при такива ситуации: 

“Има една наредба на Министерство на здравеопазването и всяко джипи може да си 

извади разрешително от РЗИ и да продава лекарства, като ги взима от определена аптека. 

Тая наредба не е променена, и ако някое джипи, което е силно затруднено - го правят 

това нещо“. 

 

www.capital.bg, 03.01.2019 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/03/3369649_farmacevtich

nite_kompanii_predlagat_na_zdravnata_kasa/ 

 

Фармацевтичните компании предлагат на здравната каса още отстъпки за 

лекарства 

 

Бизнесът протестира срещу незаконния механизъм, чрез който НЗОК изисква да й 

бъдат подарявани лекарства 

 

Десислава Николова 

В писмо до здравното министерство и НЗОК Асоциацията на научноизследователските 

фармацевтични компании предлага нов начин да подпомогне здравната каса в 

решаването на проблема с недостига на средства за медикаменти, които се покриват от 

касата. Предложението се състои в нов механизъм за по-големи отстъпки при увеличено 

потребление на лекарства за хронично болни пациенти, които през м.г. са 1.5 млн. души. 

Писмото на асоциацията е в контекста на общественото обсъждане на проекта за 

промени в наредбата за ценообразуване на лекарствата, което съвпадна с коледните 

празници и продължи до 2 януари. Проектът, лансиран в средата на декември, трябваше 

да предложи подходящ механизъм за контрол на разходите на касата за лекарства, но той 

предизвика силен отпор в бизнеса, тъй като по същество той предлага фармацевтичните 

компании да подаряват медикаменти на касата в нарушение на всякаква бизнес логика. 

В проекта здравната каса предлага да плаща за лекарства толкова, колкото е платила през 

миналата година, а ако има по-голямо потребление – то да се поеме от производителя. 

Така, ако през миналата година касата е платила 10 опаковки от едно лекарство, а през 

тази година бъдат изписани 20 опаковки от него, то фармакомпанията трябва да 

предостави безплатно тези 10 опаковки в повече. Ако лекарството е съвсем ново и се 

плаща от касата от 2019 г., то компанията производител трябва да подари на касата 

цялото количество, независимо колко е скъпо. Касата предлага механизмът да важи за 

всички лекарства, които се изписват в повече от миналата година, независимо дали са 

оригинални, генерични или биоподобни и независимо дали са платени напълно или 

частично от нея. 

През последните години здравната каса плаща за лекарства за домашно и болнично 

лечение на стойност около 1 млрд. лв. Обикновено в края на годината се получава 

преразход от около 60 - 80 млн. лв. 

http://www.capital.bg/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/03/3369649_farmacevtichnite_kompanii_predlagat_na_zdravnata_kasa/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/03/3369649_farmacevtichnite_kompanii_predlagat_na_zdravnata_kasa/
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Неработещо предложение 

От компаниите протестираха в писма, че този механизъм не е заложен в закона за 

здравното осигуряване, представлява злоупотреба с господстващо положение от страна 

на здравната каса и е своеобразен мораториум, защото затруднява достъпа на пациентите 

до лечение, ако компанията не се съгласи да им подари терапията. Компаниите посочиха, 

че не те изписват лекарствата и не могат да носят отговорност за ръста на 

заболеваемостта. Нещо повече - много от тях съобщиха, че планират да се откажат от 

сътрудничество с касата и да изтеглят продукти от България. Този процес на изтегляне 

обхвана над 400 продукта през последните три години, като много от тях са без аналог, 

което принуждава пациентите да си ги купуват от съседните страни. Причините за този 

отлив на оригинални лекарства са комплексни - в България производителите получават 

най-ниската цена в ЕС, трябва да плащат и допълнителни отстъпки от цената, ако 

лекарството е ново, и 10% от цялото си портфолио по каса. При генеричните лекарства, 

чиито цени са много ниски, се получава така, че не се покрива себестойността на 

произведените продукти и компаниите се отказват от производството и 

разпространението им. 

Сега в допълнение се предлага и механизъм на подаряване, който е още по-изненадващ 

за генеричните компании, за чиито лекарства до момента не се искаха отстъпки и такъв 

текст няма и в закона. Генеричните медикаменти са за най-масовите заболявания – 

сърдечно-съдови, неврологични и други, и обикновено касата покрива 25% от 

стойността им. Вместо да осигури пълен пакет терапия с такива лекарства за най-

голямата група болни хора, както се обещаваше, сега НЗОК е решила да иска отстъпки 

и ако лекарите изписват повече от най-евтините таблетки срещу високо кръвно. 

Какъв механизъм предлагат компаниите 

Според закона за здравното осигуряване притежателите на разрешение за употреба 

(фармакомпании и техните дистрибутори) имат право да предоставят отстъпка от цената 

си на здравната каса. Затова от Асоциацията на научноизследователските 

фармацевтични компании, чиито членове са производители на лекарства без аналог, 

предлагат касата да разглежда през три месеца средствата, които плаща за лекарства в 

три групи – медикаменти с протоколи, медикаменти с рецепта и онколекарства. Ако в 

края на тримесечието бюджетът на някоя от трите групи лекарства е превишен с 3% или 

повече, компаниите, чиито медикаменти формират превишението, ще предоставят 

отстъпка от 20% от ръста и допълнителна отстъпка. Според предложението общата 

стойност на отстъпките не бива да превишава 50% от формирания ръст. 

"Нуждите от лекарствено лечение в България нарастват, което се дължи на 

застаряващото население, увеличената преживяемост, но и по-добрите резултати от 

лечението. Пациентите се лекуват по-добре и по-дълго, което черпи ресурс на касата. 

Фармацевтичната индустрия може да помогне и помага на касата да лекува повече 

пациенти с ресурса, с който разполага. За 2018 г. отстъпките, които компаниите са дали, 

са в размер на 160 млн. лв. Компаниите обаче не могат да поемат изцяло ръста на 

потреблението", коментира Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на 

научноизследователските фармацевтични компании. Той допълва, че от 2015 г. има 

работеща система за предоставяне на отстъпки от компаниите, като размерът на 

отстъпките е обвързан с изписването на продуктите на компаниите, а не с бюджета на 

касата. 

"Нашето предложение е тази система да се оптимизира, а не да се заменя с неработещ 

механизъм", казва Денев. 

От "БГФарма", която обединява българските и мултинационални производители на 

генерични и биоподобни лекарства, смятат, че в наредбата не се предвижда устойчивост 

на бюджета на НЗОК, а още по-рестриктивна политика към притежателите на 
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разрешение за употреба на лекарства. Те допълват, че в този случай ще бъдат принудени 

да предоставят отстъпка, която първо не се дължи по закон, освен това е с неясен размер 

и ще трябва да се плати при обстоятелства, върху които компанията няма никакъв 

контрол. Затова те настояват механизмът да не влиза в сила. 

"Смятаме, че е недопустимо НЗОК да прехвърля върху компаниите рисковете от 

заболеваемостта или от лошото бюджетно планиране, които касата би следвало да носи 

в качеството си на осигурителен орган с монопол в сферата на здравното осигуряване", 

коментира Николай Хаджидончев, председател на "БГФарма" и изпълнителен директор 

на "Актавис", "Тева груп". 

Според него, ако предложените текстове бъдат приети, ще се узакони още един случай 

на злоупотреба с монополно положение от страна на НЗОК. 

 

www.btv.bg, 03.01.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/deputat-ot-bsp-bjudzhetat-na-nzok-e-

nezakonosaobrazen-i-vreden-za-balgarija.html 

 

Депутат от БСП: Бюджетът на НЗОК е незаконосъобразен и вреден за България 

 

Народният представител Георги Михайлов заяви в предаването „Лице в лице”, че 

не вярва да се открие Национална педиатрична болница 

 

Бюджетът на НЗОК е незаконосъобразен и е вреден за България. Това заяви в студиото 

на „Лице в лице” Георги Михайлов, депутат от "БСП за България" и посочи, че левицата 

са сезирали Конституционния съд заради промяната на 17 закона през преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за бюджета на здравната каса за 2019 година. 

„Той решава много проблеми  по начин, по който те не трябва да се решават – в тези 

заключителни разпоредби се определят правила за работа на Министерството на 

здравеопазването, което няма нищо общо с НЗОК. Най-сериозният проблем е 

закриването на Фонда за лечение на деца в чужбина – прехвърлянето му в НЗОК и без 

обществен контрол, ще се сложи черен похлупак”, коментира Михайлов. 

Депутатът на социалистите коментира и казуса със създаването на Национална 

педиатрична болница. По думите му този проект няма да бъде реализиран. 

„Няма да се случи. Такива идеи са ми подхвърляни лично на мен преди три години и аз 

казах, че е несериозен разговор. Нещата в българското здравеопазване не се променят, 

независимо от бюджета, защото не се променя философията. от време на време се хвърля 

някой фоерверк – след това се покрива с похлупака на незнанието и приказките за 

консенсус”, каза депутатът от БСП. 

Социалистът заяви, че откриването и закриването на болници не би трябвало да е от 

компетенциите на Народното събрание, а Министерски съвет не трябва да отговаря за 

дейностите в лечебните заведения. Целият разговор с Георги Михайлов вижте във 

видеото. 

 

www.zdrave.net, 03.01.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n8245 

 

Николай Хаджидончев: 

 

Надявам се 2019 г. да е преломна по отношение на електронното здравеопазване 

 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/deputat-ot-bsp-bjudzhetat-na-nzok-e-nezakonosaobrazen-i-vreden-za-balgarija.html
https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/deputat-ot-bsp-bjudzhetat-na-nzok-e-nezakonosaobrazen-i-vreden-za-balgarija.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8245
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Председателят на УС на БГФарма Николай Хаджидончев разказа пред Zdrave.net какви 

са очакванията му от 2019 г. Той сподели и кои са проблемите, за които все още се търси 

решение. 

Г-н Хаджидончев, какви са очакванията Ви и приоритетите за новата 2019 г.? 

Очакванията са за една по-конструктивна прогенерична политика от страна 

Министерството на здравеопазването и Здравната каса. Под прогенерична политика 

разбирам улеснен достъп до генерични и биоподобни лекарства в България и в същото 

време диференциране на мерките, свързани със запазване на бюджетната рамка на НЗОК. 

Това означава мерките, свързани с генеричните медикаменти, да улесняват достъпа и да 

облекчават режима на изписване на тези медикаменти и съответно облекчаване на 

регулаторния режим, за да могат да се спестят средства, които да отидат за покриване на 

разходите за иновативни лекарства, които нямат алтернатива. 

Очаквате ли да водите битка в тази посока? 

Не смятам, че изобщо трябва да има битка, защото времето показа, че единственият 

начин здравният бюджет да се справи с нарастващите разходи е адекватната 

прогенерична политика. Смятам, че ние сме част от решението на проблемите, а не от 

създаването им. 

Тази година бюджетът за здравеопазване е увеличен с близо 500 млн. лв. Смятате ли, че 

те са достатъчни, за да гарантират сигурност в сектора? 

Би трябвало да гарантират такова спокойствие, защото лекарствения бюджет е само едно 

от перата в общия бюджет за здравеопазване. Смятам, че увеличението би повлияло 

повече върху другите дейности. В рамките на лекарствената политика, разбира се, 

бюджетът трябва да покрие реимбурсирането на нови молекули, които се появяват на 

пазара, но в същото време ние говорим за един оптимизиран и балансиран бюджет. Не 

може само да се реимбурсират иновативни терапии, говорим за нарастващ ръст на 

терапии, а в същото време говорим за достъп до иновации, както и за достъп до лечение 

като цяло. Надявам се, че 2019 г. ще бъде първата, която ще обърне внимание на 

хроничните и социалнозначими заболявания като сърдечносъдовите, които се 

реимбурсират само частично. Надявам се, че тази година ще се търси вариант да се 

увеличи реимбурсацията за пациенти с хронични заболявания. Надявам се на по-

рационален подход към тях през 2019 г. Когато се говори за генерика, искрено се 

надявам, че ще се намери умерен и рационален подход за ценообразуване и референции, 

които да гарантират, че утвърдените продукти на производителите, които са членове на 

нашата Асоциация, няма да се налага да бъдат изтегляни от пазара ни, каквато беше 

ситуацията от последните няколко години. 

Смятате ли, че специализирана електронна система за проследяване и анализ на 

лекарствените продукти ще реши проблема с недостига на лекарства на българския 

пазар? 

Това са различни неща. По принцип сме за това да има адекватна електронна 

информационна система, която да покрива лекарствената политика. От една страна това 

е средство за контрол, а от друга страна е най-доброто средство за адекватно 

бюджетиране. Когато имаме електронна система, която дава точни данни за 

заболеваемост, нужда от медикаменти, много по-лесно ще може да се предвиждат 

средства за следващата година. Това означава да има не само електронна система за 

лекарствата, но цялостна електронна система, включваща електронната рецепта, 

електронно направление и всички останали компоненти на здравната система. Дай Боже 

тази година да е преломна в това отношение и наистина да видим нещата да се случват. 
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04-11.01.2019 г., с. 26 

 

Липсата на кадри гони инвеститорите 

ИЗВАДКА 

Логично е всеки да търси най-доброто убежище за паричните си средства - лични или 

корпоративни, и да прави необходимото да не ги изгуби. След като условията за бизнес 

у нас не се оказаха по вкуса на някои инвеститори, след като престояха известно време 

тук, те намериха начин да изтеглят вложени-ята си. ………………………….. 

„Аджибадем" се изтегля от България 

Две години след ката стъпи в България, турската „Аджибадем" се готви да се изтегли от 

страната. Тя е част от инвестиционния холдинг IHH Healthcare Berhad, а тук бе третата 

чуждестранна инвестиция на групата след Македония и Ирак. Плановете бяха да се 

работи за растеж в региона. Стойността на сделката, която включваше болница „Токуда", 

дяловете в „Сити клиник" и покриване на задължения, бе за 125 млн. евро. С това 

придобиване „Аджибадем" се позиционира като най-голямата частна група за здравни 

услуги в България. 

Днес групата е поставила на тезгяха активите, които притежава у нас. Става въпрос за 

бившата „Токуда" в София и лечебните заведения в групата „Сити клиник", болница за 

сърдечни заболявания и медицински център в Бургас, друг във Варна и няколко 

медицински дружества. Продажбата на бизнеса у нас се налага заради финансови 

проблеми на компанията майка и нуждата от свежо финансиране за преобразуване на 

задълженията. 

Евгений Натов 

 

    04.01.2019 г., с.24 

 

Лекарствата с рецепта ще имат баркод с 4 елемента на опаковката 

 

Новата система не е свързана с промени в цените за клиента 

 

Лекарствата, отпускани с рецепта, вече ще имат уникален баркод върху опаковките си. 

Така ще се проверява произходът им и ще се гарантира, че не са фалшифицирани. 

Баркодът се въвежда като част от системата за верификация на лекарствата, която става 

задължителна за България и останалите страни от Европейския съюз след 9 февруари 

2019 г. Системата се изгражда по Директива 62 на ЕС от 2011 г. 

Няма да има промени в достъпа, доставките и качеството на лекарствата. 

Новата система не е свързана и с промени в цените или допълнителни такси за клиентите. 

Целта е пациентите и всички по веригата на производството и снабдяването с лекарства 

да бъдат защитени от проникване на подправени продукти в официалните канали за 

разпространение. 

За тази цел фармацевтичните производители въвеждат уникален идентификационен код 

с 4 елемента върху опаковките на рецептурните лекарства: код на продукта, партиден 

номер, срок на годност и уникален сериен номер. 

В аптеката фармацевтът проверява целостта на опаковката и с баркод четец сканира кода 

на лекарството. Така се проверява, че лекарственият продукт е с доказан произход. При 

отпускане на лекарството кодът се дезактивира, за да не може същата опаковка да се 

използва отново. 

2019-а ще бъде година на плавен преход за новата система. В аптечната мрежа ще се 

предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код. В България системата за 
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верификация се въвежда от сдружение „Българска организация за верификация на 

лекарствата“. Организацията обединява всички участници във веригата на 

производството и разпространението на лекарства у нас. Изпълнителната агенция по 

лекарствата контролира процеса на верификация. 


