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ПРЕСКЛИПИНГ 

8 май 2019, сряда 

www.dariknews.bg, 07.05.2019 г. 

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/predlagat-obshtinski-fond-zdrave-da-stimulira-

finansovo-noshtno-dezhurstvo-v-dobrichka-apteka-2163921 

 

Предлагат Общински фонд "Здраве" да стимулира финансово нощно дежурство в 

добричка аптека 

 

Общински фонд „Здраве“ да стимулира финансово нощното дежурство в аптеките, за да 

може в Добрич да има денонощна аптека - това ще предложи председателят на 

Общинския съвет на Добрич Иво Пенчев на извънредно заседание на Управителния 

съвет на фонда в сряда. 

 „В момента в Добрич няма нощна аптека, а само фармацевтична фирма, която работи до 

01:00 часа. Проблемът е огромен. Липсата на денонощна аптека може да бъде 

животозастрашаваща“, казва Пенчев. 

Той вече е уговорил срещи с представители на регионалната фармацевтична колегия, 

които са му обяснили, че нощната смяна е губеща. Затова Пенчев предлага промяна в 

Правилника на фонд „Здраве“, чрез която да бъдат подпомогнати финансово аптеките, 

така че да могат да поддържат нощно дежурство. 

 „Идеята е фармацевтичната фирма, която поеме ангажимент да работи през нощта, да 

бъде дофинансирана от общинския фонд, в размер на една минимална работна заплата 

месечно“, уточнява Председателят на местния парламент. 

По време на заседанието, което ще започне в 15:00 часа в сряда, той очаква да уточни 

параметрите с членовете на Управителния съвет и юристите от ОбС. „Няма значение 

къде в Добрич се намира аптеката, кандидатстваща за финансовия стимул. Единственото 

условие е да работи през нощта“, коментира Пенчев. 

 

www.bnr.bg , 07.05.2019 г.  

http://bnr.bg/varna/post/101115621 

 

Общинският фонд "Здраве" в Добрич може да финансира нощното дежурство в 

аптеки 

 

В областния град няма денонощна аптека. 

Липсата й може да бъде животозастрашаваща, коментира председателят на общинския 

съвет Иво Пенчев. 

Той предлага фондът да осигури финансова подкрепа за нощната смяна.  

По думите му от регионалната фармацевтична колегия вече са обяснили, че дежурството 

през нощта носи загуба на аптеките.  

Председателят на общинския съвет смята, че фондът може да дофинансира с една 

минимална работна заплата месечно фармацевтична фирма, която поеме ангажимента да 

работи през нощта. 

Предложението на председателя на общинския съвет ще бъде обсъдено на извънредно 

заседание на управителния съвет на фонд "Здраве", в чийто правилник трябва да бъдат 

направени промени. 
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www.bnr.bg, 07.05.2019 г. 

http://bnr.bg/vidin/post/101115678 

 

БЧК във Враца ще връчи награди за празника си 

 

Българският червен кръст (БЧК) във Враца ще отбележи Световния ден на червения 

кръст и червения полумесец, който е утре, 8 май, като отличи доброволци. Ще бъдат 

връчени награди „Заслужил деятел“, „Отличници на Българския червен кръст“ и „Млад 

отличник на Българския червен кръст“, каза директорът на Областния съвет на 

организацията във Враца Гергана Михалчева. Събитието е и по повод 140 години от 

създаването на организацията у нас. 

"Ще използваме повода да връчим плакети по повод годишнината на нашите партньори, 

без които не можем на местно ниво, както и на наши заслужили доброволци. Ще връчим 

и албум-книга също по повод 140-годишнината на Българския червен кръст, ще връчим 

и наградите на клубовете на Български младежки червен кръст. Село Зверино ще получи 

награда за най-активен клуб на БМЧК и клубът ни в Мездра, отново на БМЧК, ще получи 

специалната награда. Те са подплатени и финансово, разбира се", посочи Гергана 

Михалчева. 

По повод Деня на Червения кръст и Червения полумесец в Козлодуй ще бъде 

организирана благотворителна изложба. Организирана е от Кристина Иванова, 12-

класничка в училище „Св. Св. Кирил и Методий“. 

"Каузата е наша, на Български червен кръст, за подпомагане на фонда за деца със 

специални образователни потребности, но талантливи деца... Искрено благодарим от 

ефира на Кристина за това, че избра Български червен кръст за своята инициатива и ние 

с радост я подкрепяме", каза още Гергана Михалчева. 

На 10 май във Враца ще се проведе областното състезание на ученическите екипи по 

първа помощ. Събитието също е посветено на световния ден. 

 

www.bnr.bg , 07.05.2019 г.  

http://bnr.bg/shumen/post/101115493/jivotat-sreshtu-drogata 

 

Животът срещу дрогата 

 

„Избери живота“ - така се нарича новата национална кампания на БНР срещу 

разпространението и употребата на дрога.  

Искаме с помощта на институциите, неправителствените организации и всички 

засегнати страни, да започнем поредица от дискусии за вредата от употребата на 

наркотици. Ще опитаме да проследим пътя на дрогата, да покажем опасностите, които 

крие употребата ѝ.  

БНР ще представи положителните примери на хора, които са се освободили от тази 

зависимост.  

Партньори в кампанията са Министерството на здравеопазването, Министерството на 

образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция 

за закрила на детето, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, 

неправителствени организации.  

На 9 май от 10 до 12 часа програма „Хоризонт“ ще излъчи двучасова откриваща 

дискусия. Тя ще бъде достъпна и чрез видео стрийминг осъществен от Радио Бинар на 

сайта bnr.bg и Фейсбук страниците на БНР. В дискусията ще участват министрите 

Красимир Вълчев и Кирил Ананиев, както и експерти, студенти и ученици.  

Владимир Ампов подарява своята песен „Изкуствен елемент“ на кампанията. 

http://www.bnr.bg/
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www.dariknews.bg, 07.05.2019 г. 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/premieryt-borisov-v-iambol-shte-otpusnem-27-

miliona-leva-za-nova-bolnica-2163993 

 

Премиерът Борисов в Ямбол: Ще отпуснем 27 милиона лева за нова болница 

 

„Утре ще отпуснем 27 милиона лева. Сегашната болница е на павилиони, а пациентите 

се пренасят на ръце, което е недопустимо“. Това заяви министър-председателят Бойко 

Борисов на среща с ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение 

„Св. Пантелеймон“ в Ямбол. В момента областната болница се помещава в стари сгради 

от павилионен тип, условията за работа не са добри, затова има липса и на медицински 

кадри. 

В тази връзка на заседанието на Министерския съвет утре по разпореждане на премиера 

Бойко Борисов ще бъдат отпуснати средства, с които ще се осъществи преместването на 

болницата в намиращата се в близост недостроена сграда на груб строеж. Този нов 

болничен блок от 10 етажа ще е на площ от 32 000 кв. м. с капацитет до 250 болнични 

легла. 

Пред премиера Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на 

здравеопазването Кирил Ананиев от ръководството на лечебното заведение заявиха, че 

за срок от около година и половина областната болница в Ямбол ще се пренесе в новата 

сграда. Подобрените условия ще привлекат лекарите и сестрите и ще бъде решен 

досегашният проблем с материалната база. 

Паралелно с този проект, се реконструира и спешното отделение към болницата на 

стойност от 551 000 лева. Извършва се и ремонт на Центъра за спешна помощ в града, за 

който са отделени 482 000 лева. Финансирането на тези два проекта е с европейски 

средства. 

 

www.dnevnik.bg, 07.05.2019 г.  

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/05/07/3452544_zdravnoto_ministerstvo_planira_d

a_zakrie_centura_po/ 

 

Здравното министерство планира да закрие центъра по наркомании 

 

Юлиана Колева 

Здравното министерство планира да закрие Националния център по наркомании и да 

влее функциите му в Националния център по обществено здраве и анализи. Това трябва 

да се случи в едномесечен срок от приемането на качен за съгласуване проект за 

постановление на Министерския съвет. Според документа дейността, имуществото, 

архивът, както и правата и задълженията на центъра по наркомании ще преминат към 

центъра по обществено здраве и анализи. 

Проектът е качен за съгласуване на правителствения сайт и срокът за консултации е до 

1 юни. 

Националният център по наркомании към министъра на здравеопазването има функции 

по координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на 

злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация 

на злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества. А също и за специализиран 

контрол на лечебната дейност, научно-методическа, научно-приложна и информационна 

дейност, специализирано обучение, международно сътрудничество и обмен на 

информация и технологии, се посочва в мотивите към проекта за промяна. 

http://www.dariknews.bg/
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Посочва се още, че дейностите по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация 

на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица са преминали в Държавна 

психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании със стационар в 

Суходол. По този начин основните функции на центъра стават основно координационни, 

методически и експертни. 

Здравното министерство отбелязва, че подобни координационни и методически функции 

в областта на намаляването на търсенето на наркотици и програмите за лечение на хора, 

зависими от наркотични вещества, има и специализираната дирекция "Промоция на 

здраве, профилактика на болести и зависимости" в Министерството на здравеопазването. 

Това води до дублиране на част от функциите и отговорностите, отбелязват от здравното 

ведомство. 

Министерството ще използва промяната, за да прехвърли щатни бройки от центъра по 

наркомании към Националната експертна лекарска комисия и към държавната 

психиатрична болница в село Церова кория, където имало недостиг. Два от 

освобождаваните щатове ще бъдат и за психиатричната болница за лечение на 

наркомании и алкохолизъм в Суходол, а целта е "запазването на функциониращия към 

момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс". 

 

www.clinica.bg, 07.05.2019 г.  

https://clinica.bg/8216 

 

С 6.3% са увеличени приходите на НЗОК 

 

Надзорният съвет на Касата ще обсъди текущото изпълнение на бюджета до края 

на март, на заседание на 8 май 

 

Към 31 март получените приходи и трансфери в НЗОК са 1.19 млрд. лв., което е 23.7% 

от общия бюджет на институцията за 2019 г. В сравнение със същия период на миналата 

година се отчита ръст от 6.3%. Това показва текущото изпълнение на бюджета на Касата 

до края на март. Данните от него ще бъде разгледани от надзорниците на НЗОК на 

заседание на 8 май. 

Повечето финанси, които са влезли в бюджета, налагат актуализиране на месечното 

разпределение на средствата. Очаква се парите за болниците от 162 млн. лв., да се 

увеличат на около 170 млн. лв. на месец. 

Членовете на Надзорния съвет ще получат информация и за изпълнението на обемите. 

Ще се утвърдят и стойностите за дейности, за които няма лимити - хемодиализа, раждане 

и грижи за новородено, отчетени за януари и февруари, и ще се разгледат предложения 

от директори на РЗОК за промени. 

Надзорниците ще обсъдят и Проект за изискванията за лечение на първична белодробна 

хипертония, белодробна хипертония, синдром на Алцхаймер и др. 

Дневният ред на заседанието включва още разисквания за откриване на обществена 

поръчка за пощенски и куриерски услуги за осигурителната институция. Ще бъде 

представена и информация за прогнозните задължения по неприключили заявления за 

организационно и финансово подпомагане на деца и възрастни, към закритите наскоро 

Център „Фонд за лечение на деца" и Комисията за лечение в чужбина. 

 

www.clinica.bg, 07.05.2019 г.  

https://clinica.bg/8218 

 

Омбудсманът с номинация за медицински Оскар 
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Мая Манолова даде обществена подкрепа на медиците 

 

Омбудсманът Мая Манолова е номинирана със Специален приз за обществена подкрепа 

на медиците. Тя ще го получи на официалната церемония на Петото издание на 

Националните Медицински Награди. 

Събитието ще се състои на 10 май от 20 ч. в балната зала на хотел МАРИНЕЛА, София, 

съобщават организаторите. Голямото отличие Манолова ще получи, заради активната си 

работа в подкрепа на исканията на медицинските специалисти за достойно заплащане. 

Омбудсманът бе при протестиращите в София, Враца, Кюстендил, Бургас и Казанлък. 

По думите й, майка й е била медицинска сестра с близо 40 годишен трудов стаж. „В 

началото на протестите тя ми каза да стоя до медицинските специалисти докрай, защото 

ако ситуацията не се промени сега, техните мизерни заплати ще се превърнат в мизерни 

пенсии", коментира Манолова. 

Исканията на протестиращите са идеалните опорни точки за успешна реформа – за 

начина на финансиране, търговските дружества, съсловните организации, достойните 

условия на труд, медицинските стандарти, остойностяването на сестринския труд, 

възможността за сестрински акушерски практики и още, и още", споделя Омбудсманът 

на републиката. 

Институцията на Омбудсмана получи най-високия статут "А" на ООН за национална 

правозащитна институция. Това дава право на омбудсманът да изразява позицията си в 

Съвета по правата на човека на ООН, както и пред всички комитети на ООН. Партньори 

на Медицинските Оскари са Национална Пациентска Организация (НПО), Български 

лекарски съюз (БЛС) и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари 

(НСОПЛБ). 

 

www.zdrave.net, 07.05.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9404 

 

БАПЗГ с призив към кандидат-евродепутатите за гарантиране на качествени 

здравни грижи 

 

БАПЗГ ще връчи на кандидат-евродепутати Призив на с искания за адекватно 

образование, осигуряване на добри условия на труд и достойно заплащане за 

професионалистите по здравни грижи, които ще гарантират качествени, безопасни и 

приятелски-ориентирани към пациента здравни грижи, както и да се насърчават 

дейностите по промоция на здраве в ЕС, съобщиха от Асоциацията на 

професионалистите по здравни грижи. 

Това ще стане по време на утрешната Кръгла маса на тема „Инвестициите в здравни 

грижи спасяват човешки живот“ по повод Международния ден на акушерките - 5-ти май, 

Международния ден на професионалистите по здравни грижи - 12-ти май и участието на 

БАПЗГ в кампанията „Nursing now” на Световната здравна организация (WHO) и 

Международния съвет на сестрите (ICN), организирана от Асоциацията. 

За участие в кръглата маса са поканени кандидат-евродепутати, депутати от Комисията 

по здравеопазването в 44-то Народно събрание, представители на Министерството на 

здравеопазването, омбудсманът на Република България, съсловни, синдикални и 

пациентски организации, както и политици с принос в здравеопазването. 

Темите, които ще бъдат дискутирани са равният достъп до качествени здравни грижи с 

акцент към усъвършенстване на извънболничната помощ с регламентиране на 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9404
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самостоятелни акушерски и сестрински практики, достойното заплащане на труда и 

продължаващото обучение и кариерно израстване като роля и ангажимент на държавата. 

Събитието ще се състои утре от 14:00 до 16:30 часа в зала "Рубин" на столичния хотел 

"Рамада". 

 

 
08.05.2019 г., с. 5 

 

Общински фонд може да финансира нощни аптеки 

 

Общинският фонд "Здраве" може да финансира нощното дежурство в аптеки в Добрич. 

В областния град няма денонощна аптека и липсата й може да бъде 

животозастрашаваща, коментира председателят на общинския съвет Иво Пенчев, който 

предлага фондът да осигури финансова подкрепа за нощната смяна. От регионалната 

фармацевтична колегия обяснили, че дежурството през нощта носи загуба на аптеките. 

Председателят на общинския съвет смята, че фондът може да дофинансира с една 

минимална заплата месечно фармацевтична фирма, която да поеме ангажимента да 

работи през нощта. 

Предложението на председателя на общинския съвет ще бъде обсъдено на извънредно 

заседание на управителния съвет на фонд "Здраве", в чийто правилник трябва да бъдат 

направени промени. 

 

 
08.05.2019 г., с. 2 

 

МЗ коригира правилата за безплатни специализации на лекари 

 

Ана Атанасова 

По-гъвкав вариант на промените при специализациите на лекарите, които целят да 

задържат кадри от дефицитни специалности у нас, предлага здравното министерство. 

Идеята е държавата да субсидира специализациите на млади лекари, като плаща на 

определени учебни бази, а след това лекарите да са длъжни да остават на работа у нас. 

В нов проект на предлаганата наредба отпада изискването медиците, за които държавата 

е плащала субсидия, да остават на работа в болницата, в която са специализирали за срок, 

равен на обучението, което обикновено е между 3 и 5 г. Вместо това те ще имат 

ангажимент да останат в България за 3 г., но при други условия - в общинска или 

държавна болница по избор. МЗ ще изготвя списък с лечебните заведения, от които 

медиците ще избират. "Посоченият ред е много по-гъвкав и дава възможност, от една 

страна, на придобилия специалност, за когото е изплащана субсидия, да има по-голяма 

свобода на избор къде да упражнява правото си на труд, а от друга - на работодателя да 

има право да извършва преценка на личните и професионални качества на придобилия 

специалност", са мотивите на МЗ. 

Увеличава се и месечната субсидия, която ще плаща министерството на базите за 

обучение. Тя ще се равнява на две минимални работни заплати, или 1120 лв., при 

сегашната МРЗ от 560 лв. При предишния вариант субсидията се равняваше на 

минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа 

дейност, или 987 лв. За някои дефицитни специалности субсидията може да бъде и по-

голяма -  в размер на 3 минимални заплати, или 1680 лв. 


