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Без глоби за джипитата, ако пациентите не идват на преглед 

НЗОК готви информационна кампания по темата 
 

Личните лекари няма да бъдат санкционирани, ако пациентът не се яви на 

профилактичен преглед. Това се посочва в позиция на НЗОК, цитирана от БТА. 

В Закона за здравето е регламентирано, че който не се яви на задължителен 

профилактичен медицински преглед, изследвания или имунизация, се наказва с глоба от 

50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв., припомнят от пресслужбата. 

От НЗОК обмислят начини за стимулиране на пациентите да се ползват от правото си на 

профилактичен преглед. Едва около 38 на сто от хората на възраст над 18 години 

посещават личния си лекар за профилактика, заплатена от НЗОК, допълниха още от 

НЗОК . 

Предвижда се информационна кампания за повишаване на знанията на 

здравноосигурените за дейностите, които извършват общопрактикуващите лекари и 

лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ за превенция на тежки 

социалнозначими заболявания. 

Здравният министър предлага освен глоба, хората, които пропускат прегледа, да имат 

по-висока здравна вноска, както и да плащат повече за някои дейности. 
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От БСП ще бойкотират гласуването на бюджета, поискаха и оставка на кабинета 

Столетницата представи свой вариант на бюджета с предложение за второ дете 

семействата да получават 6400 лв. държавна помощ 
  

От БСП обявиха, че утре няма да се регистрират при гласуването на предложението на 

управляващите за трите бюджета – на държавата, на Здравната каса и на общественото 

осигуряване. 

Решението си от опозицията потвърдиха днес по време на дискусия, в която представиха 

алтернативна концепция за бюджета за 2019 година. 

Лидерът на Столетницата Корнелия Нинова заяви, че ако управляващите все пак съберат 

кворум, депутатите от БСП ще влязат в зала и ще са част от дебатите. 

Днес опозицията отново поиска оставката на правителството, този път заради скандала 

с Агенцията за българите в чужбина. 

„Няма да се регистрираме. Кворумът е задължение на мнозинството – по думите на самия 

премиер Борисов. Ако те си го осигурят, ще участваме в дебатите с нашите алтернативни 

предложения. Но няма нашите гласове да гарантират политика, която ние отричаме. 

Затова смятаме, че цялото правителство трябва да си ходи”’, заяви Нинова. 

В алтернативния бюджет на БСП има предложение еднократната държавна помощ за 

второ дете да бъде 6400 лв., при условие, че родителите са плащали осигуровките си. 

Корнелия Нинова нарече бюджета – „демографски”. 
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Червените представиха алтернативния бюджет за 2019 година 

6400 лв. помощ за второ дете иска БСП 

Гарантират грижа за младите хора и подобряване на здравния статус 

Настояват за намаляване на ДДС-то върху лекарствата 
 

Младите двойки, които си плащат осигуровките, при раждане на второ дете ще 

получават еднократна помощ в размер на 6400 лева, заяви лидерът на БСП 

Корнелия  Нинова при представянето на алтернативния бюджет за 2019 година на 

социалистите. На дискусията присъстваха представители на синдикатите, на лекарите, 

на земеделските производители, организации на млади хора и на пенсионерите. 

Соцлидерът определи алтернативния бюджет като „демографски" и посочи, че 

тази година управляващите са изпълнявали алтернативния бюджет на БСП, а не своя 

собствен. 

„Когато предлагаме Алтернативен бюджет, управляващите го отричат и отхвърлят. 

Какво стана, обаче през 2018 г. - прие се бюджета на правителството, но изпълниха 

Алтернативния бюджет на БСП", допълни Корнелия Нинова. 

„Ние предлагаме демографски бюджет, защото гарантираме грижа за младите хора, 

подобряване на здравния статус", изтъкна още лидерът на БСП. 

В бюджета си левицата предлага още намаляване на ДДС-то върху лекарствата от 20 на 

9%, на хляба от 20% на 5%, като се запазва ставката на корпоративния данък от 10%. 
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Без регистър на лекарствата паралелният износ ще продължава 
 

Средствата за здравеопазване в бюджета за следващата година наистина са повече, но 

трябва да се анализира как точно ще се изразходват те. Това предупреди във Варна 

заместник-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф.Анелия 

Клисарова, депутат от коалиция „За България”. 

Тя посочи, че проблем представляват преходните и заключителни разпоредби в закона, 

с които, за да се изпълнят, трябва да се променят 16 закона. Проф.Клисарова коментира 

и липсата на електронни досиета на българските пациенти, както и паралелния износ на 

лекарства , който продължава - въпреки приетия закон, защото няма регистър на 

лекарствените средства: 
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ФОРУМ ЗА ЛЕКАРСТВАТА В ЛОНДОН 
 

Как да се избегне недостигът на лекарства и какви са потенциалните проблеми при 

доставките им. Това ще са основните теми на семинара в Лондон, който ще се проведе 

на 8 и 9 ноември. Организатори са работна група на ЕМА и ръководители на агенциите 

за лекарства. 
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Целта на срещата е да се обсъдят общи действия за превенция, идентифициране, 

управление и комуникация свързани с наличието на лекарства и да се подобри 

непрекъснатостта на доставките в цяла Европа. Темата ще бъде обсъдена и в контекста 

на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

През първия ден от семинара заинтересованите страни от сектора ще обсъдят ролята на 

фармацевтичната индустрия в предотвратяването и управлението на недостига на 

лекарства. На следващия ден ще се съберат регулаторни органи, експерти от 

индустрията, здравни специалисти, пациенти и потребители, представители на 

академичните среди и неправителствени организации. Всички те ще обсъдят как могат 

да допринесат за лекарствената политика. Работната група се състои от представители 

на ЕМА, Европейската комисия , националните компетентни органи и др. 

 

www.zdrave.net, 05.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n7715 
  

НЗОК няма да се мести в Центъра по хигиена 
 

Ирина Пекарева 
Здравната каса няма да се мести в Центъра по хигиена. Това става ясно от стенограмата 

на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 22 октомври. 

„Това коментирахме с д-р Дечев, че оценката, която преди това и д-р Пенкова беше 

направила, там е абсолютно неподходящо и е доста неефективна инвестиция, и най-

вероятно би било по-разумно, ако касата се измести на друго място, където би било по-

ефективно, по-ниско разходно преместването на куп, на едно място на цялата 

администрация“, обяснява председателят на Надзора Жени Начева по време на 

заседанието, попитана защо в бюджета на фонда за догодина не са предвидени разходи 

за преместването. „И в този аспект се търсят по-подходящи възможности и алтернативи 

в хода на годината“, допълва тя и уточнява, че Касата има право при продажба на 

имущество да използва средствата от нея за закупуване на друго недвижимо имущество. 

Припомняме, идеята за преместването на НЗОК в Центъра по хигиена датира от времето, 

когато управител на фонда беше проф. Камен Плочев. Тя бе защитена и от здравния 

министър Кирил Ананиев, който отбелязваше, че администрацията на Централно 

управление на НЗОК е ситуирана в три сгради в София, като някои от тях са собственост 

на Касата, а друга са наети. „Това затруднява ефективността на администрацията, 

ангажира време от страна на служителите и влошава качеството на работа“, посочи през 

март министър Ананиев. 
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Заплатите на медиците се вдигат с до 200 лв. 
 

Минималните заплати на лекарите и медицинските сестри да бъдат увеличени с до 200 

лв. 

Това предложение на синдикатите в здравеопазването е заложено в новия Колективен 

трудов договор (КТД). Според него възнаграждението на сестрите трябва да бъде 900 лв. 

вместо 700, както е сега. Такава заплата е предвидена за служителите в Спешна помощ, 

психиатричните болници, центровете по трансфузионна хематология, както и в 

училищата и детските градини. 
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В университетските и областните болници сестринската заплата трябва да достигне 950 

лв. Заплащането на лекарите със специалност пък да не пада под 1100 лв., предвижда се 

още в КТД. Повишават се и минималните възнаграждения на шефовете на клиники. При 

тях е заложен праг от 1500 лв. 

Подписването на договора между работодатели и синдикати е насрочено за 8 ноември, 

след което той ще бъде парафиран от здравния министър Кирил Ананиев. 

Междувременно шефовете на болници вече посрещат идеята с особено недоволство. 

 

 

 


