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ПРЕСКЛИПИНГ 

7 август 2019 г., сряда 

www.actualno.com, 06.08.2019 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   
https://www.actualno.com/healthy/viceprezidentyt-na-knsb-ivan-kokalov-shte-
sydi-medicinska-sestra-za-kleveta-news_774611.html 
  
Вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов ще съди медицинска сестра за 
клевета 
  
Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов заяви, че ще съди медицинската 
сестра Мая Илиева, защото уронва престижа му. 
По думите му "въпросната госпожа продължава да ръси лъжи" и той събира данни 
за това. Кокалов допълни, че не той решава дали някой да бъде уволнен или не. 
По думите му не е имало разговор, в който той казва на Илиева "да си затваря 
голямата уста", както медицинската сестра твърди. 
"Аз съм я защитавал - не, не е имало такъв разговор и няма такива думи. Аз ще я 
викна в съда и ще докажа това", каза д-р Кокалов в интервю за bTV. 
Той допълни, че може да представи документ, в който Илиева го заплашва. 
На въпрос дали КНСБ подкрепя протеста на медицинските сестри, Кокалов 
отговори, че организацията има колективни органи и изпълнителният комитет е 
взел решение по места кой както иска да реши дали да подкрепи протеста или не. 
По думите му централна подкрепа няма, тъй като протестът не е организират от 
КНСБ. 
Самата Илиева заяви, че е готова да се подложи на детектор на лъжата, за да се 
докаже дали Кокалов я е заплашвал по телефона. Тя допълни, че е инициирала 
проверки в болницата, в която е работила и там са дошли на проверка от 
Инспекцията по труда, НАП и икономическа полиция. 
На въпрос дали има клип, в който Илиева снима спешна, животоспасяваща 
операция на пациент, вместо да помогне на екипа, медицинската сестра отговори, 
че е снимала, за да покаже, че подобни манипулации се извършват и извън 
операционната: "Снимах, за да докажа, че това се случва." 
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Симеон Славчев пита с какъв точно препарат ще почистват водата на София 
  
"Софийска вода" АД може да започне за използва нов химикал за пречистване на 
питейната вода от язовир "Искър", който не е изследван достатъчно и е в пъти по-
скъп от предишния. За това предупреди общинският съветник Симеон Славчев. 
Заедно с експертите проф. Емил Бурназки и доц. д-р инж. Галя Бърдарска от 
Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН на 
пресконференция в БТА те поискаха обявената през ноември 2018 г. обществена 
поръчка за химикали за пречистване на питейна вода да се провери и да се 
разгледа отново, специално в частта за препаратите, които предвижда да се 
използват. Освен това гръцкият продукт оскъпява допълнително пречистването 
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на водата, което означава още непредвидени разходи при експлоатация. Той е 2,7 
пъти по-скъп от предишния препарат. 
Поръчката е спечелена от гръцки търговски продукт. Неговото действие не е 
ясно, както и какви могат да бъдат последиците от използването. Симеон Славчев 
изрично подчерта, че не желае да плаши и да всява страх в населението, но 
произходът на препарата е проблематичен. 
Проф. Бърдарска заяви, че въпросният препарат е проследен единствено до 
становище на Националния център за опазване на общественото здраве и 
анализи, които са го одобрили по документи и където пише, че през 2012 г. 
предстои регистрация в европейските регистри. Такава обаче и до този момент 
няма и в Европа реално не се ползва такъв търговски продукт. 
Симеон Славчев заяви, че освен сигнал в прокуратурата, ще сигнализират и в 
Министерство на здравеопазването с искане да се подложи на анализ в 
независима сертифицирана лаборатория този препарат с цел поне да се 
гарантира опазване на здравето на населението. Той настоя, че питейната вода и 
качеството й за ползване е част от темите на националната сигурност, затова и ще 
настоява в качеството си на общински съветник и от кмета Йорданка Фандъкова 
да се провери общественото поръчка. 
Заради нарушения при избора, решението е обжалвано пред Комисията за защита 
на конкуренцията, но жалбите са били отхвърлени. 
 
www.zdrave.net, 06.08.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
https://www.zdrave.net/-/n10232 
  
Медицински надзор с интензивни проверки в цялата страна 
  
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ провежда интензивни проверки на 
територията на цялата страна, включително и по Черноморието.  Това съобщиха 
от пресцентъра на агенцията. 
От там допълват, че Агенция „Медицински надзор” също така се е самосезирала и 
във връзка с публикувани в медиите сигнали и изнесени твърдения на пациенти 
за случаи на нарушаване изискванията на Закона за лечебните заведения при 
оказване на медицински услуги и тяхното заплащане. 
Вероятно става дума за новина, която се завъртя от информационните агенции и 
социалните мрежи последните дни. В нея се описва случай на 19-годишното 
момче, което потърсило медицинска помощ в хотел в Златни Пясъци, след силни 
болки в ухото. След като му е направена процедурата „промивка на ухо”,  цената, 
която заплаща е 530 лв. От медицинския център са представили и фактура на 
семейството на момчето. 
 
www.zdrave.net, 06.08.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
https://www.zdrave.net/-/n10237 
  
Д-р Ненков: Препоръките на МЗ за информационната сигурност са нещо 
хубаво 
  
„Във ВМА-София системата за сигурност е доста добре изградена, защото 
вътрешната система на болницата практически няма контакт с общата мрежа. 
Така че данните на пациентите са добре опазени. Но, злонамерен достъп може 
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винаги и навсякъде да има, ако някой си навие на пръста да направи нещо, може 
да го направи“, каза в Сутрешния блок на БНТ бившият здравен министър 
анестезиологът д-р Мирослав Ненков. 
Той допълни, че писмото на Столичната РЗИ и Министерството на 
здравеопазването (МЗ) за предприемане на мерки за подобряване на 
информационната сигурност е много готина препоръка как да си пазим дори 
личните компютри. 
„Тези препоръки, които МЗ дава към колегията и към управителите на лечебни 
заведения, са нещо много хубаво и е добре всеки от нас да се запознае с тях. 
Мога да кажа също така, че ние нямаме време за нищо странично. Колегите, които 
работят по кабинети и по операционни, не могат да си позволят да ровят в 
интернет през деня, когато пред вратата чакат хора. Музика слушаме в 
операционните зали от отделна уредба, а не от компютър. 
Законът е много строг по отношение на личната медицинска информация. По 
отношение на здраве и процедури само лично човекът има право да получава 
информация за тях“, обясни д-р Ненков. 
Според експерта по киберсигурност Любомир Тулев, практиката във ВМА е една 
от най-добрите възможни в дадена компания - да се сегментира мрежата, т.е да се 
изолира продъкшън зоната, която борави с машини, които управляват 
определени операции, от обикновените компютри на лекари. 
„Така, дори да се вкара флашка, би могло да има теч на данни само от компютъра, 
в който е сложено устройството и от тези, с които този компютър е свързан, но не 
и от продуктивната мрежа. Бих апелирал подобни действия да бъдат предприети 
и в останалите институции у нас, защото това е нещо положително“, обясни 
Тулев. 
Той допълни, че отдавна е известно в средите на етичното хакерство, че с 
флашките би могло да се заразят множество компютри, да се инсталира вирус, 
който да открадне нашите данни и т.н. Така че, политиката на МЗ е в правилната 
посока. Експертът предупреди хората да внимават за фишинг мейли, уж от името 
на НАП, които не трябва да се отварят. 
 
www.clinica.bg, 06.08.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   
https://clinica.bg/9104 
  
Компромис за лекарите с касовите апарати 
  
Медиците няма да спират да преглеждат пациенти, ако се повреди 
машинката или има срив в сървъра 
  
Общопрактикуващите лекари са успели да договорят по-облекчен режим за 
отчитане пред НАП с новите касови апарати, така че ако се повреди техниката да 
не се налага да спират работа. Освен това няма да обявяват и т. нар. складова 
наличност, тъй като за джипитата това са електронните здравни досиета на 
гражданите. По този начин ще бъдат защитени и личните данни на хората. Това 
съобщи за clinica.bg д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС. 
„Няма да изпадаме във варианта на магазин. Там, когато касовият апарат, заради 
техническа неизправност не работи, има опасност да спрат продажбите. Нашите 
продажби обаче са медицинските прегледи и ние по никакъв начин не можем да 
ги преустановим", поясни той. И допълни, че от Националното сдружение на 
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общопрактикуващите лекари са имали няколко срещи с представители на НАП, на 
които са споделили своите притеснения. „От НАП се отнесоха с разбиране към 
нашите проблеми, имаше диалогичност и се договорихме да имаме възможност 
да вкарваме някои данни ръчно или да се измисли някакъв специален четец, 
който да позволи да се работи и при повреда на техниката", поясни медикът. Той 
беше категоричен, че лекарите при всички положения ще дават касови бонове, 
защото неиздаването им е данъчно нарушение. 
„Законът тук не търпи компромиси. 
Компромисът е такъв, че за нас направиха изключение да не се спира работа при 
повреда на техниката. Мисля, че този вариант устройва общопрактикуващите 
лекари. Разбира се, създава допълнителна административна тежест, която е 
много неприятна и аз винаги съм се борил срещу нея, но смятам, че този 
компромис е приемлив, защото ние не можем да променим законите или 
наредбите", каза д-р Брънзалов. Той поясни че все още от НАП не са изпратили 
указанието за работа с новия софтуер, но въпреки закъснението, лекарите 
проявяват разбиране. Все пак се надяват скоро да го получат, за да го публикуват 
на сайта и колегите им да се запознаят с него. 
Въвеждането на новата система на касови апарати притесни много 
общопрактикуващите лекари. Те заявиха, че е неприемливо кабинетите им да 
бъдат приравнявани с търговски обекти. Изказано бе и опасение, че ако при 
новия софтуер трябва да се обявява складова наличност, е възможно да изтече 
медицинска информация за гражданите. Според медиците прилагането на 
наредбата ще доведе и до невъзможност за заместване на лекари поради 
изискванията за използване на конкретно СУПТО (Софтуер за управление на 
продажби в търговски обект) с конкретно фискално устройство в конкретен 
търговски обект. Затова от НСОПЛБ поискаха допълнителни разговори, на които 
се е стигнало до компромис. 
Освен сред лекарите, разпоредбите за новите апарати породиха недоволство и 
сред други представители на бизнеса и те я атакуваха в съда. 
ВАС обаче отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на 
измененията в наредбата. Жабата беше подадена от 42 браншови организации и 
фирми. Според тричленния състав няма основания за спиране на действието на 
обжалваните изменения в наредбата, тъй като не може да се направи обоснован 
извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди. От Българската 
стопанска камара обаче заявиха, че ще обжалват определението пред 5-членен 
състав на ВАС. 
 
www.dir.bg, 06.08.2019 г. TC "www.dir.bg" \f C \l "1"   
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/desetki-epruvetki-s-krav-sa-izhvarleni-kray-
magistrala-hemus 
  
Десетки епруветки с кръв са изхвърлени край магистрала "Хемус" 
  
Не е ясно дали кръвта е човешка или животинска 
  
Десетки епруветки с кръв с неясен произход са намерени захвърлени близо до 
пътния възел на магистрала "Хемус" в района на Девня. Стъклените съдове били 
забелязани от бдителен гражданин, който случайно спрял на същата отбивка в 
посока Варна. 
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Не е ясно кой е изхвърлил отпадните отпадъци, както и какъв е произходът на 
биологичния материал, дали кръвта е човешка и/или животинска. 
Днес инспектори от РИОСВ-Варна и РЗИ-Варна посетиха мястото, но бяха 
единодушни, че не могат да идентифицират от къде са епруветките, защото по 
тяхна преценка те са стари, а етикетите им вече са заличени от дъжда. 
Отговорното и добросъвестно управление на медицинските отпадъци е от голямо 
значение, защото те са с висока степен на опасност поради реалния риск от 
разпространение на заразни и инфекциозни болести, коментираха от РЗИ. 
По разпореждане на общинския кмет на Девня Свилен Шитов край АМ "Хемус" ще 
бъде обезопасена тревната площ, в която са намерени медицински отпадъци. Той 
нареди и отговорните длъжностни лица в общинския отдел "Екология" незабавно 
да се свържат с оторизирана фирма, която да извози опасните отпадъци до 
специализирана инсталация за тяхното обезвреждане. По указание на 
градоуправника тревната площ ще се разчисти щателно и от битовите отпадъци, 
след което ще се извърши основна дезинфекция на целия район. 
 

/Здравен Телеграф TC "В. Телеграф" \f C \l "1" 
07.08.2019 г., с. 18 
  
Наемат контрольори в три лечебници 
  
Здравното министерство е обявило покана за избор на контрольор в три болници 
от началото на годината. Според Търговският закон дружественият договор може 
да предвиди избирането на контрольор, който да следи за спазване на 
дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава 
отчет пред общото 
събрание. Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството 
вреди. Не мога да кандидатстват за такава длъжност управителите, техните 
заместници и наетите лица в дружеството, техни съпрузи, роднини по права и по 
съребрена линия до трета степен, както и лишените с присъда от* правото да 
заемат материалноотчетническа длъжност. Последната обява на МЗ е за 
контрольор в „Специализирана болница за рехабилитация - Котел". Кандидатите 
трябва да притежават магистърска степен и най-малко 5 години трудов стаж по 
специалността, както и професионален опит в областта на здравеопазването или 
на ръководна длъжност. 


