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ПРЕСКЛИПИНГ 

4 септември 2019 г., сряда 

VINF  18:12:31  03-09-2019  

       MM1810VI.023 

       МЗ - обществена поръчка  

        

       МЗ е изпратило на Агенцията по обществени поръчки първата обществена 

поръчка за закупуване на лекарства чрез електронната система 

        

       София, 3 септември /Лора Метанова, БТА/ 

           Министерството на здравеопазването изпрати на Агенцията по обществени 

поръчки първата обществена поръчка за закупуване на лекарства чрез електронната 

система, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. 

           В рамките на проведената процедура по събиране на заявки за сключване на 

рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез електронната 

система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в 

България са били  подадени 203 индивидуални заявки от лечебните заведения, 

регистрирани в системата.  

           Обобщената заявка съдържа 775 лекарствени продукта, включени в Приложение 

2 на Позитивния лекарствен списък.  

           Общата прогнозна стойност на всички заявени лекарствени продукти е в размер 

на 1 392 402 592,33 лева без вкл. ДДС или сумата в размер на 1 670 883 110,79 лева с вкл. 

ДДС.  

           За да се осигури ефективна защита от онлайн хакерски атаки на електронната 

система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения, на 

13 август са финализирани всички необходими настройки и е стартирано предоставянето 

на услугата защита от Distributed Denial of Service /DDoS/ атаки. 

           За да бъде осигурена ритмичност на провежданите процедури, Министерството на 

здравеопазването ще стартира шест отделни обществени поръчки за заявените 

лекарствени продукти.  

           Днес до Агенцията по обществени поръчки е изпратена първата обществена 

поръчка, която е за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България и е на стойност 1 080 909 890,52 лева без вкл. 

ДДС или стойността в размер на 1 297 091 868,63 лева с вкл. ДДС. В тази обществена 

поръчка са заявените от лечебните заведения лекарствени продукти, включени в Списъка 

на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури  

"Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични 

заболявания" и  "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени 

заболявания и при вродени хематологични заболявания", както и по клинични пътеки  с 

номера 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на 

необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати. 

           Останалите обществени поръчки ще бъдат стартирани поетапно.  
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www.bgonair.bg, 03.09.2019 г. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/173868-pregovori-za-lekarskite-zaplati-

kakvo-otchitat-bolnitsi 

 

Преговори за лекарските заплати: Какво отчитат болници? 

 

Тази година няма да има преразход в болничната помощ 

 

Редактор: Ваня Кузманова 

Старт на преговорите за лекарските заплати. В следващите месеци съсловната 

организация трябва да определи колко ще получават медиците ни от 2020 година. 

"За заплатите трябва да говорим само за тези дейности, които са отговорност на 

държавата - спешна медицинска помощ, детски градини, ясли, училища", посочи 

председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в "България сутрин" . 

Той отбеляза, че останалите работят на съвсем други принципи и не разчитат на 

гарантира заплата от някой министър. 

"От Лекарския съюз отстояваме интересите на всички работещи в сферата, когато 

говорим за преговори по рамковия договор, когато се повишават цените за отделни 

клинични пътеки, за процедури или прегледи", коментира д-р Маджаров пред Bulgaria 

ON AIR.  

От думите му стана ясно още, че за първи път тази година няма да има преразход в 

болничната помощ, а дори се очертава да има неусвоени средства към 30 август в 

немалък размер.  

"Вероятно има злоупотреби, но ние настояваме да се оповестява какви са те и мерките, 

които са предприети, за да се предотвратят. Иначе се поражда една тревога у цялото 

население, че всички работещи в системата на здравеопазването са мошеници, което 

води след себе си случаите на агресия", допълни още д-р Маджаров. 

 

www.zdrave.net, 03.09.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10461 

 

Д-р Иван Маджаров: Касата за първи път призна, че трябва да плати надлимитна 

дейност 

 

„За първи път Надзорният съвет на НЗОК преди месец призна, че рано или късно ще 

дойде време да се заплати цялата извършена дейност за лечението на пациенти или т.нар. 

надлимитна дейност от 2015 до 2018 г. включително, която е отчетена, но незаплатена 

от Касата. За първи път Надзорният съвет призна, че тази дейност ще бъде платена, но с 

формулировката „за тези, които са спечелили делата“. Това каза председателят на БЛС 

д-р Иван Маджаров пред Bulgaria ON AIR. 

Припомняме, че на заседанието си от 24 юли Надзорния съвет на НЗОК взе решение да 

изплати надлимитната дейност на лечебните заведения, които са спечелили делата си 

срещу Касата и на трета инстанция. Това плащане касае само няколко лечебни заведения, 

предимно държавни, за които съдът се е произнесъл окончателно. Тогава надзорниците 

се отказаха от идеята да се споразумяват с лечебните заведения, за да не се налага Касата 

да плаща и лихви за извършената от тях, но незаплатена дейност. 

По думите му това е още по-лошо, защото реално се признава, че има извършена, но 

незаплатена дейност, а същевременно тази дейност няма да бъде заплатена за всички 

общински и областни болници, които не са имали възможност да заведат дела. 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/173868-pregovori-za-lekarskite-zaplati-kakvo-otchitat-bolnitsi
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/173868-pregovori-za-lekarskite-zaplati-kakvo-otchitat-bolnitsi
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10461
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„За първи път тази година не само, че няма да има преразход в болнична помощ, а се 

очертава да има и неусвоени средства към 31 август в немалък размер. Затова настояваме 

да се мери с еднакъв аршин, такива пациенти са лекувани във всички болници, не само в 

тези, които са спечелили дела и най-вече настояваме пари за здраве да не се харчат за 

съдебни такси. Сега към наличните 150 млн. лв., които трябва да бъдат изплатени на 

българските болници, с таксите ще набъбнат към 200 млн. лв., а може и повече“, каза д-

р Маджаров. 

„Не искаме актуализации, има достатъчно пари. Тези пари са гласувани с бюджета на 

НЗОК за 2019 г., не са усвоени към момента, с тях спокойно могат да бъдат заплатени 

тези дейности. Трябва да се започне изплащането от 2015 и 2916 г., като това ще даде 

глътка въздух на болниците. Можем да сключим споразумение, че при такъв излишък и 

неусвоени средства, ще бъдат изплащани и следващите години“, допълни още д-р 

Маджаров. 

Председателят на БЛС коментира исканията за увеличение на заплатите в сферата на 

здравеопазването и протестите на медицинските сестри заради неизпълнените им 

искания. 

„Когато говорим за заплати, трябва да говорим само за тези дейности, които са 

отговорност на държавата - спешна медицинска помощ, детски градини, ясли, училища. 

Останалата част от здравеопазването от 30 години работи на съвсем друг принцип – там 

не разчитат на гарантирана заплата от някой министър било то здравеопазването или 

социалните грижи. Заплатите там се формират от приходите на лечебното заведение или 

практиката на общопрактикуващия лекар. Затова ние от БЛС отстояваме интересите на 

всички, работещи в сферата. Когато говорим за преговори по рамковия договор, когато 

настояваме да се повишават цени на клинични пътеки или процедури и прегледи. 

Заплатите се формират в лечебните заведения, така че тези искания за еднакви заплати 

на всички, независимо къде се намират и къде работят за мен е нещо, което ни връща 

назад“, каза той. 

 

www.zdrave.net, 03.09.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10465 

 

МЗ и ОПЛ се разбраха за имунизациите 

 

Министерството на здравеопазването и общопрактикуващите лекари са изгладили 

различията си по отношение на промените в имунизационния календар. Това казаха 

главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и председателят на НСОПЛБ 

доц. Любомир Киров пред програма "Христо Ботев" на БНР. 

Припомняме, че Националното сдружение на общопрактикуващите лекари поиска в свое 

становище медицинската аргументация за отпадането на една от ваксините за 

пневмококи и промяната в режима на извършване на проба Манту, тъй като според тях 

бяха нужни доказателства, че една такава промяна по никакъв начин в дългосрочен план 

няма да изложи на риск здравето на деца. 

„Вчера имахме среща с доц. Кунчев и в продължение на доста часове обсъждахме и тази 

и други теми, свързани с ваксинопрофиктиката. Наистина в МЗ имат материали, които 

са публикувани в европейски страни, със статистика, изследвания, резултати, които 

показват, че има резон да се редуцират някои ваксини. Тази промяна ще бъде въведена“, 

каза доц. Киров. 

„За 10 години заболеваемостта от туберкулоза спадна два пъти – от 39 на 18 на 100 000 

души. А освен това във възрастта, в която правим пробите за евентуалната имунизация, 

тя е още по-ниска. На практика за миналата година от 0 до 18 години имаме 80 случая на 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10465
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туберкулоза. Сета заради тях да правим проба на 70-80 000 деца, не е много оправдано. 

Още повече, че ако някой ОПЛ или специалист има съмнение, има право да направи тази 

проба под формата на диагностична процедура, а не като част от календара“, уточни доц. 

Кунчев. 

„Ние не сме имали конфликт, просто изказахме някои притеснения. Но има един 

проблем, който притеснява родителите и моите колеги за документите, които се изискват 

в училищата и детските градини“, каза още доц. Киров и уточни, че става дума за 

вписване в документите на партидния номер на сложената ваксина. „Това не е нужно на 

училищните власти, а същевременно много ще затрудни лекарите. Затова се надявам 

това изискване да отпадне“, каза и доц. Кунчев. 

Главният държавен здравен инспектор допълни още, че всички ваксини и лекарства имат 

такива. „Хубавото е, че те са все по-тесни, все по-малко, тъй като препаратите стават все 

по-пречистени и безвредни. Подложени са на изключително строг контрол преди да 

бъдат пуснати в употреба“, каза доц. Кунчев. 

 

www.clinica.bg, 03.09.2019 г.  

https://clinica.bg/9350- 

 

ТРИМА В БИТКАТА ЗА РЕКТОР НА МУ-ПЛОВДИВ 

 

Общото събрание на медицинския университет трябва да посочи кой да ръководи 

ВУЗ-а до 2023 г. 

 

На 13 септември Общото събрание на Медицинския университет – Пловдив ще избере 

нов ректор на висшето училище. Проф. Стефан Костянев, който управлява учебното 

заведение от 2011-а, няма право на нов мандат. Засега публично са обявили, че ще 

участват в надпреварата трима кандидати. 

Това са проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Георги", 

проф. д-р Илия Баташки, който вече веднъж се кандидатира за поста и проф. Мариана 

Мурджева, заместник-ректор на ПУ по международно сътрудничество и проект на 

дейност. 

Неофициално в академичните среди  

се спрягат имената на проф. Николай Бояджиев, декан на Медицинския факултет, и на 

проф. д-р Георги Тодоров, декан на Факултета по дентална медицина. 

Председател на форума ще бъде проф. д-р Мая Кръстева, началник на Неонатологичното 

отделение на УМБАЛ "Свети Георги".  

Сред преподавателите обаче  

имаше недоволство заради избраната дата, тъй като все още не е приключил 

отпускарският период. 

Преди избора на нов ректор настоящото ръководство ще направи своя отчетен доклад. 

 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/9350-

