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ПРЕСКЛИПИНГ 

9 ноември 2018, петък    

 

      VINF  12:23:01  08-11-2018   MH1222VI.023 

      КТД - здравеопазване - подписване 

      

Средно  с до 20 на сто се предвижда увеличение на началните заплати в сектор 

здравеопазване 

      

      София, 8 ноември /Десислава Пеева,БТА/ 

              Средно с до 20 на сто се предвижда увеличение на началните заплати в сектор 

здравеопазване. Това е залегнало в подписания днес КТД в сектора. Документът не беше 

парафиран от две работодателски организации. 

          Лечебните заведения, които и до сега не са могли да спазват договора, вероятно 

няма да спазват и новоподписания , каза Камен Данов от КТ Подкрепа. Представителите 

на двата синдиката, както и на КРИБ, са единодушни, че е наложително да се намалят 

диспропорциите във възнагражденията и ДМС-тата в сектора. Такива диспропорции има 

както между големите и малките градове , така и само в едно лечебно заведение. 

          Иван Кокалов от КНСБ каза, че е необходимо да се вземат мерки за изразходване 

на публични ресурси като предлага от него да не се формира печалба и да не се купува 

апаратура. 

          Министърът здравеопазването Кирил Ананиев изрази надежда, че показателите на 

КТД ще бъдат постигнати. Договорът влиза в сила от януари 2019. 

 

www.bnt.bg, 08.11.2018 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

http://news.bnt.bg/bg/a/podpisakha-kolektivniya-trudov-dogovor-v-sektor-

zdraveopazvane 
  

Подписаха колективния трудов договор в сектор "Здравеопазване" 
 

По-високи заплати за лекари, медицински сестри и акушерки от 2019-та. Това предвижда 

колективният трудов договор в сектор здравеопазване. Той беше подписан от синдикати, 

работодатели и здравния министър. 

Стартовите възнаграждения на лекарите без специалност в общинските и областните 

болници ще се увеличат с 250, а на медицинските сестри и акушерките с 200 лева. 

Емилия Баалбаки е главна акушерка в столичната болница "Шейново". Според нея 

договореното увеличение на заплатите е стъпка в правилната посока. 

Емилия Баалбаки - главна акушерка на II AГ болница "Шейново": Акушерките 

заслужават дори и по-добро заплащане от това. Но от друга страна се съобразяваме с 

клиничните пътеки. Нещата са обвързани. 

Според акушерката, ако цените на клиничните пътеки не се увеличат, болницата ще има 

затруднения да изплаща по-високи заплати. От КТ "Подкрепа" обаче смятат, че 

проблеми ще имат болниците в Ловеч и Враца, които са в по-тежко финансово състояние. 

д-р Камен Данов - КТ "Подкрепа": Там министерството трябва да види по какъв начин 

да се помогне. Разбира се социалните партньори сме също на масата за преговори и ще 

помагаме с каквото можем. 

В университетските болници стартовите заплати на лекарите без специалност ще се 

увеличат с 280, а на сестрите с 200 лева. 
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Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Дълбоко се надявам, че тези показатели 

ще бъдат наистина постигнати. Че те ще бъдат една добра база за развитие в следващите 

години. 

Синдикати и бизнес настояват и за решаване на проблема с огромните разлики в 

заплатите в здравеопазването. 

Мими Виткова - КРИБ: Те са от трицифрени до петцифрени заплати. 

д-р Иван Кокалов - КНСБ: Смятаме да се сложи някакъв ред в тази кочинка, защото не 

само в регионите и по отделните болници разликите са големи. 

Колективният трудов договор в здравеопазването влиза в сила в началото на 2019 година. 

 

www.bnt.bg, 08.11.2018 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/tsatsarov-vnese-iskaniya-v-ns-za-snemane-imuniteta-na-

shestima-deputati 
  

Цацаров поиска имунитета на шестима депутати, сред които Елена Йончева и 

Марешки 
 

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на шестима депутати от три 

парламентарни групи на "БСП за България", "Воля" и ГЕРБ. Това са Георги Михайлов и 

Елена Йончева от левицата, лидерът на "Воля" и заместник-председател на парламента 

Веселин Марешки и съпартийците му Кръстина Таскова и Пламен Христов и на депутата 

от ГЕРБ Борис Кърчев. 

Исканията касаят разрешение за възбуждане на наказателно производство, на основание 

чл. 70 ал. 1 от Конституцията на Република България, по отношение на: 

- Георги Михайлов, народен представител от ПГ „БСП за България“, за престъпления по 

чл. 219 ал. 3 вр. ал. 1 НК /умишлена безстопанственост/ и по чл. 220 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 

НК /сключване на неизгодни договори/. В СГП са постъпили материали от извършена 

проверка от отдел „Икономическа полиция“ на СДВР, с предложение за образуване на 

досъдебно производство. От тях, както и от приложените договори за доставка на 

медикаменти и консумативи, е видно, че към 31.05.2018 г. задълженията на 

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания- София 

/СБАЛХЗ ЕАД/ към всички доставчици са в общ размер на 24 359 808 лв. В хода на 

проверката от служителите на СДВР е установено, че за периода 07.05.2015 г. – 

19.04.2017 г. директор на болницата и управител на търговското дружество е бил Георги 

Михайлов, като в това качество той е сключил преобладаващата част от договорите, 

последица от които е посоченото финансово състояние на лечебното заведение. 

- Веселин Марешки, Кръстина Таскова и Пламен Христов, народни представители от ПГ 

на ПП „Воля“. Спрямо тях, по досъдебно производство, започнало в ОП Варна, са 

повдигнати и предявени обвинения за престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 

26 ал. 1 НК /изнудване/. По предявено предно искане на главния прокурор, всеки от 

тримата народни представители е изразил писменото си съгласие за снемане на 

имунитет, съобразно чл. 70 ал. 2 от Конституцията. Понастоящем делото е прието по 

компетентност от Специализираната прокуратура, като наблюдаващият прокурор, с 

оглед събраните доказателства, е приел, че са налице основания за привличане към 

наказателна отговорност на Веселин Марешки, Кръстина Тодорова и Пламен Христов и 

за престъпление по чл. 321 ал. 6 НК /сговаряне на извършване на престъпления, чрез 

които се цели да се набави имотна облага/. Даденото вече съгласие от народните 

представители не включва и обвинението за това престъпление. Според тълкуването в 

Решение № 10 от 27.07.1992 г. по к. д. № 13/92 г. на Конституционния съд на Република 

България е необходимо повторно сезиране на парламента. Обвиненията касаят дейност 

http://www.bnt.bg/
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на Веселин Марешки като съдружник и управител на „Фармнет“ ООД – Варна, а на 

Кръстина Таскова и Пламен Христов като регионални мениджъри, свързана с отправени 

заплахи за увреждане на имуществото към собственици на аптеки, с цел те да бъдат 

принудени да поемат имуществени задължения – да закупуват лекарства и лекарствени 

средства само от „Фармнет“ ООД, при неизгодни за тях условия /по-високи цени спрямо 

другите доставчици/. 

- Борис Кърчев, народен представител от ПП „ГЕРБ“, за престъпления по чл. 255 ал. 3 

вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 НК /избягване на установяването и плащането на данъчни 

задължения в особено големи размери/. В резултат на подадени сигнали от гражданин и 

НПО е започнала проверка, която е установила достатъчно данни за извършено от Борис 

Кърчев данъчно престъпление - затова, че през месеците юни – юли 2015 г. в гр. Стара 

Загора, като управляващ „Би Би Си Кейбъл“ ООД избегнал плащането на данъчни 

задължения в особено големи размери – 320 000 лева ДДС, като потвърдил неистина в 

подадена Справка - декларация по ЗДДС и използвал документи с невярно съдържание 

– отчетни регистри и данъчни фактури и приспаднал неследващ се данъчен кредит. В 

хода на проверките е установено използването на сходна практика за избягване, 

установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери и от „КТВ“ 

ООД. Управляващ съдружник в дружеството от създаването му на 24.03.2005 г. до 

24.08.2016 г. е бил Борис Кърчев. 

- Елена Йончева, народен представител от ПГ „БСП за България“, за престъпление по чл. 

253 ал. 5 вр. ал. 1 НК /изпиране на пари в особено големи размери/. Въз основа на 

постъпил сигнал от народни представители и след извършена проверка, в 

Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за такова 

престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от 

„КТБ“ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий 

Трейдинг Лимитид“ действителните права върху парични средства на „КТБ“ АД /в 

несъстоятелност/ в особено големи размери, за които се знае или предполага, че са 

придобити чрез престъпление по чл. 203 НК и случаят е особено тежък. В хода на 

разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския 

закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена 

Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди 

съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ /дружество, регистрирано 

на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски 

Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – дружество с 

ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД. На 20.04.2012 г., 

представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на 

това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД. В решенията на управителните 

органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на 

новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, 

всеки един с номинална стойност 100 лева. Всеки от учредителите /„Авторска телевизия“ 

ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“/, при разпределението на капитала записва по 50 

дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева. 

Вноските в капитала са разпределени, както следва: 

- съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се 

задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.; 

- съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се 

задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева 

/разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на 

записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ 

ООД. „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в 



Page | 4 

4 

Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска 

в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 

година, при годишна лихва 5 %. 

Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и 

представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена 

Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за 

платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се 

разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД. На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. 

по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, 

включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“. Предстоят 

множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на 

разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното 

законодателство. 

Исканията на главния прокурор касаят разрешение за възбуждане на наказателно 

производство срещу всеки от народните представители и извършване на действия по 

разследването, засягащи правата им, както и привличане като обвиняем, при наличие на 

предпоставките за това, съобразно НПК. Съобразно чл. 31ал. 3 от 

Конституцията,обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла 

в сила присъда. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1"   09.11.2018 г., с. 5 
  

Марешки умува дава ли си имунитета, видя политическа атака 
 

Разследването срещу лидера на „Воля" Веселин Марешки засяга дейността му като 

съдружник и управител на „Фармнет" ООД - Варна. Съпартийците му Кръстина Таскова 

и Пламен Христов пък били негови регионални мениджъри. Според прокуратурата те 

заплашвали аптекари, че ще им повредят имущество-*то, ако не купуват лекарства само 

от „Фармнет" ООД, въпреки че условията били неизгодни и медикаментите били на по-

високи цени спрямо другите доставчици. 

Веднъж те вече бяха обвинени в изнудване и си дадоха доброволно имунитетите. 

Причината за новото искане е, че ще им се повдигне ново обвинение - за сговаряне за 

извършване на престъпления, чрез които се цели да се набави имотна облага. Делото вече 

е пратено в Специализираната прокуратура. 

Разследването срещу тях е започнало още във Варна. Когато станаха депутати, делото бе 

поето от Софийската градска прокуратура, а след това от спецпрокуратурата. 

Веселин Марешки и депутатите му Кръстина Таскова и Пламен Христов не бяха решили 

вчера дали ще дадат доброволно имунитетите си. Готов съм да го направя, но първата 

реакция на колежката е, че не се чувстваме виновни и искаме да видим кои са тези, които 

имат интерес да ни бъде свален имунитетът. Появиха се и реакции, че става дума за това, 

че сме прекалено остри срещу някои вицепремиери, и може би това е, обясни лидерът на 

„Воля". И определи искането на прокуратурата като „втора серия на първото искане". 

Още тогава казахме, че сваляме имунитетите си по целия HK, за да работят спокойно, 

допълни той. 

„Ще помислим. Да ги видим кои са тези и дали става дума за обвинения за изнудване, 

или за това, че искаме двама изверги да бъдат изхвърлени от правителството", коментира 

Марешки. Чуваме, че някои от тях спят с прокуратурата, допълни той, но отказа да назове 

имена, защото всички ги знаели и не искал да му повдигат обвинения по други текстове 
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от НК. Лидерът на „Воля" виждал политически натиск в атаката срещу него, но не мисли, 

че е свързана с кворума в парламента. 

 

www.capital.bg, 08.11.2018 г. TC "www.capital.bg" \f C \l "1" 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/08/3342216_ipi_zalaganet

o_na_deficit_v_bjudjet_2019_e_nerazumno/ 
  

ИПИ: Залагането на дефицит в бюджет 2019 е неразумно 

Институтът представи своя алтернативен бюджет с по-ниски данъци и излишък, 

без да се пипа обещаният ръст на заплатите 
 

Вера Денизова 
Управляващите продължават да планират бюджетни дефицити въпреки препоръките на 

ЕК при растеж на икономиката да се планират излишъци. Това е, меко казано, неразумно 

и демонстрира ясно желание за непрозрачно и безконтролно харчене в края на годината. 

Това посочват икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ), които 

представят за 16-а поредна година своя алтернативен бюджет. Според тях държавните 

финанси за догодина могат да бъдат планирани така, че да са на излишък, държавата да 

изземе по-малко под формата на осигуровки и данъци от хората и бизнеса и в същото 

време обещаните увеличения на заплатите в обществения сектор да се запазят. 

Дебатът за минуса 

Според ИПИ прекомерното раздуване на текущите разходи с бюджет 2019 в наглед 

добра година може да изиграе много лоша шега при влошаване на икономическите 

процеси. "Оптимизмът на Министерството на финансите е в разрез с актуалните 

прогнози за забавяне на европейската и българската икономики. Но дори и той да се 

оправдае, залагането на дефицит при прогноза за близо 4% растеж на икономиката, е 

неоправдано", казва Десисилава Николова, главен икономист в ИПИ. 

Според Лъчезар Богданов от Industry Watch обаче чисто политически е много трудно 

бюджетът да бъде изготвен антициклично в момент на икономически растеж. Затова 

според него по-скоро трябва да се внимава държавните финанси да не помагат да се 

раздуват балони в определени сектори, както и да се планират с едно на ум, че темпът на 

увеличение на заплатите ще се забави, което пък ще се отрази на приходите. Според него 

се забравя дискусията за това как да се увеличи потенциалът на икономиката в бъдеще, 

като фокусът трябва да е върху човешкия капитал. 

Алтернативата на ИПИ 

В своя алтернативен бюджет от института предлагат оптимизиране на администрацията, 

намаляване на данъчно-осигурителната тежест чрез премахване на облагането на 

дивидентите, лихвите и застрахователните премии и по-реалистично бюджетиране на 

капиталовите разходи. Така според тях ще може да се запази обявеното от 

управляващите увеличение с 10% на фонд "Работна заплата" в публичния сектор и 20% 

ръст на заплатите на учителите. От ИПИ предлагат още от следващата година по 2 пр. 

пункта от вноските за пенсии и здраве да се пренасочват към частни пенсионни и здравни 

фондове. "Бюджетът е реформиран там, където е най-неефективен – в раздутата 

администрация и издръжка, субсидиите към определени сектори и дискреционните 

капиталови разходи в края на годината", посочват от института. 

Фокус: Здравеопазване 

Мит е, че разходите за здравеопазване в България са твърде ниски и трябва да се 

увеличат, казва Калоян Стайков от ИПИ. Той посочва, че представени в стандарт на 

покупателна способност доходът на човек от населението е 47% от средния за ЕС, докато 

разходите за здравеопазване като дял от БВП са близо 93% от средните за ЕС. "С други 

http://www.capital.bg/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/08/3342216_ipi_zalaganeto_na_deficit_v_bjudjet_2019_e_nerazumno/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/08/3342216_ipi_zalaganeto_na_deficit_v_bjudjet_2019_e_nerazumno/
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думи, при половината от средния доход за ЕС България има близо до средния за ЕС 

разход за здравеопазване, т.е. няма как системата да е недофинансирана, поне спрямо 

общата картина в ЕС", отбелязва Стайков. Според него в момента управляващите се 

опитват да направят реформа, която създава по-централизирана система с по-малко 

контрол. В същото време, преди да се пристъпи към конкретни мерки, е нужна 

информация за реалната стойност на здравните услуги, разходите на болниците, 

лекарствения пазар и т.н., които липсват. 

 

www.investor.bg, 08.11.2018 г. TC "www.investor.bg" \f C \l "1"   

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgoviiata-na-drebno-s-lekarstva-

uskori-oborotite-prez-septemvri-271518/ 
  

Търговията на дребно с лекарства ускори оборотите през септември 

Търговците на дребно с фармацевтични и медицински стоки са реализирали ръст 

на оборотите от 12,5% на годишна база 
 

Оборотите в търговията на дребно ускоряват ръста си през септември, показват 

календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През есенния месец оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили 

и мотоциклети“ по съпоставими цени, нараства с 0,3% спрямо август и с 4,6% в 

сравнение със септември на предходната година. 

На годишна база оборотите растат по-значително при търговията на дребно с 

фармацевтични и медицински стоки - с 12,5 на сто. 

Увеличават се и оборотите в търговията на дребно с битова техника, мебели и други 

стоки за бита - със 7%, при търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 

- с 6,8%, и с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6,2%. 

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 

материали - с 3,8%, и с компютърна и комуникационна техника - с 0,5%. 

През септември 2018 г. се наблюдава ръст на оборота спрямо предходния месец при 

търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3,9%, търговията 

чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2,3%, с фармацевтични и медицински 

стоки - с 1,2%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0,7%, и търговията на 

дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,6%. 

Намаление е отбелязано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 

материали - с 2,7%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 

1,2%. 

  

 TC "В. Труд" \f C \l "1"  09.11.2018 г., с. 20 
  

ОТ 12 ДО 18 НОЕМВРИ 

Информационна седмица за антибиотиците 

Ще бъдат представени данни от проучване 
 

Световната седмица, посветена на информираността за отговорно прилагане на 

антибиотиците, започва на 12 ноември и ще продължи до 18-и, съобщиха от българския 

клон на Световната здравна организация. 

По този повод на 12-и Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) 

ще изнесе данни от последното европейско проучване на антимикробната резистентност. 

Акцент ще бъде поставен върху ключови факти за устойчивостта към антибиотиците, 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgoviiata-na-drebno-s-lekarstva-uskori-oborotite-prez-septemvri-271518/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgoviiata-na-drebno-s-lekarstva-uskori-oborotite-prez-septemvri-271518/
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върху рационална антибиотична употреба, ще бъде представен и планът на Европейския 

съюз за справяне с антимикробната резистентност. 

Участие в събитието ще вземат директорът на НЦЗПБ проф. д-р Тодор Кантарджиев, д-

р Скендер Сила, представител на Световната здравна организация в България, доц. Д-р 

Иван Иванов - завеждащ Националната Референтна Лаборатория „Контрол и 

Мониториране на Антибиотичната Резистентност" и др. 

 

 

 


