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ПРЕСКЛИПИНГ 

9 декември 2019 г., понеделник 
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https://news.bnt.bg/bg/a/predotvratikha-nelegalna-trgoviya-s-turski-lekarstva-v-

khaskovo 
  

Предотвратиха нелегална търговия с турски лекарства в Хасково 
  

Неразрешени за употреба лекарства иззеха икономическите полицаи от Областната 

дирекция на МВР Хасково. 

Заедно със служители от Изпълнителна агенция по лекарствата те са провели операция 

с цел установяване и документиране на неправомерно разпространение в интернет на 

лекарствени продукти, отпускани с рецепта или неразрешени за употреба на територията 

на страната. 

В дом и склад на булевард „Раковски" в областния град са намерени 463 опаковки с 

лекарствени турски медикаменти, които са предадени с протокол от 52-годишният си 

собственик, познат на полицията. Съставен му акт от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина. 

 

www.clinica.bg TC "www.clinica.bg " \f C \l "1" , 06.12.2019 г.  

https://clinica.bg/10343-MVR-Haskovo--Nerazresheni-lekarstva-v-internet 
  

МВР ХАСКОВО: НЕРАЗРЕШЕНИ ЛЕКАРСТВА В ИНТЕРНЕТ 
  

Неразрешени за употреба лекарства иззеха икономическите полицаи от МВР 

Хасково, съобщи пресцентърът на дирекцията. От склад са иззети 463 опаковки. 
Заедно със служители от Изпълнителната агенция по лекарствата вчера полицаите са 

провели операция с цел установяване и документиране на неправомерно 

разпространение в интернет на лекарствени продукти, отпускани с рецепта или 

неразрешени за употреба на територията на страната. 

В дом и склад на булевард "Раковски" в областния град са били намерени 463 опаковки 

с турски лекарствени медикаменти, които са били предадени с протокол от 52-годишният 

си собственик, който е бил познат на органите на реда. 

На хасковлията е бил съставен акт 
по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В Свиленград пък са 

конфискувани забранени за внос препарати за растителна защита. Икономическите 

полицаи от управлението са проверили дом и прилежаща пристройка на улица 

„Крайречна" в града. В помещенията, обитавани от 41-годишен мъж са открити 

забранените препарати от различни видове: 240 бутилки по 1 литър, 37 бутилки по 0,5л, 

18 пакета по килограм и още 10 пакета без посочен грамаж. Иззети са с протокол и са 

предадени на ОДБХ Хасково. 
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      лекари - отличия - Цвета Караянчева 

      

      Цвета Караянчева връчи отличията в категорията "Млад лекар" на годишните 

награди на Столичната  лекарска колегия 
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      София, 6 декември /Асен Бояджиев, БТА/ 

          Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева връчи отличията в 

категорията "Млад лекар" на годишните награди на Столичната лекарска колегия, 

съобщиха от пресцентъра на парламента. 

          Д-р Явор Пукалски, д-р Христо Милушев и д-р Елица Тошкова са получили своите 

награди на церемония в Централния военен клуб. 

          Цвета Караянчева е отбелязала, че с удоволствие връчва отличията на младите 

лекари и се радва, че те имат възможност да работят в България. Искам да им благодаря 

за това, че те са се посветили на медицината, защото тази професия изисква не само 

четене, а и желязна воля, дисциплина, себеотдаване, е подчертала Цвета Караянчева. 

Всички ние се нуждаем от българските лекари специалисти, които са се доказали като 

хора с много качества и висок професионализъм, е посочила тя. Вие, младите лекари, 

има от кого да се учите, защото пред Вас има достойни български лекари, лекари, на 

които аз вярвам и благодаря от сърце за грижите, се е обърнала председателят на 

Народното събрание към младите медици. 

          На церемонията народният представител Десислава Атанасова е връчила наградите 

в категорията "Смело сърце" на екипите на Клиниката по кардиология на 

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 

"Пирогов", на Министерството на вътрешните работи и на "Пожарна безопасност и 

защита на населението", които заедно са помогнали при избухването на пожар в 

"Пирогов". Церемонията по връчване на Вторите годишни награди на Столичната 

лекарска колегия е започнала с минута мълчание в памет на загиналите двама пациенти 

при инцидента, както и на починали лекари през изминалата година. 

          Изпращаме една бурна година, година, в която имаше много добри новини, но и 

много критики към съсловието, е отбелязал при откриването на церемонията 

председателят на Столичната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев. Той е  посочил, че 

представителите на съсловието трябва да приемат критиката като нещо нужно за 

справяне с предизвикателствата и със спецификата на тяхната професия. В нашата 

професия основна е отговорността ни към пациента, който идва при нас с болката си, със 

страданието си, ние трябва да поемем това страдание, да бъдем не само добри 

професионалисти, но и да проявяваме милосърдие, е добавил д-р Меджидиев. 

          Сред присъствалите на церемонията са били еврокомисарят Мария Габриел, кметът 

на София Йорданка Фандъкова, министърът на вътрешните работи Младен Маринов, 

зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, председателят на Българския 

лекарски съюз д-р Иван Маджаров, националният омбудсман Диана Ковачева. 
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Няма пропуски в диагностично-лечебния процес на починалото 3-годишно дете 
  

Готов е окончателният доклад за смъртта на 3-годишното дете, което почина в Пирогов, 

след като обиколи 3 болници. Заради проверката директорите на Педиатрията, 

правителствена болница и Пирогов бяха отстранени временно. Министърът на 

здравеопазването Кирил Ананиев получи окончателния доклад от проверката, която 

възложи на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ /ИАМН/ по случая с 

починалото 3-годишно дете. В Министерството на здравеопазването постъпиха и 

констативните протоколи както от проверките в лечебните заведения, така и в 

практиката на личния лекар на детето. 
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Всички получени от ИАМН доклади – два предварителни и един окончателен, както и 

съпътстващите протоколи, независими експертизи и документи от хода на проверката, 

ще бъдат предоставени на Прокуратурата, която също се сезира по случая. Целта е да 

бъде оказано пълно съдействие на компетентните органи в хода на разследването. 

Окончателният доклад потвърждава причината за смъртта на детето – тежка двустранна 

хеморагична пневмония (двустранни масивни кръвоизливи в белите дробове), 

причинена от вирусна инфекция, при която са възникнали и допълнителни усложнения 

– тежки двустранни кръвоизливи, полиорганна недостатъчност в надбъбречните жлези. 

Последните са от съществено значение за изключително бързото развитие на болестта. 

Проверката на ИАМН не е констатирала пропуски в диагностично-лечебния процес. 

С оглед приключването на проверката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 

в трите болници, от днес директорите на лечебните заведения са възстановени на работа. 
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Директорите на болниците, отстранени заради смъртта на 3-годишното дете, са 

възстановени 
  

Автори: Евелина Стоянова , Гергана Хрисчева 

Няма пропуски в диагностично-лечебния процес на 3-годишното дете, което почина на 

14 ноември в болница "Пирогов", след като родителите му са потърсили лекарска помощ 

в Детската болница в София и в болница Лозенец. 

Това сочат резултатите от назначената от министъра на здравеопазването проверка, 

която бе извършена от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. 

Окончателният доклад потвърждава причината за смъртта на детето - тежка двустранна 

хеморагична пневмония (двустранни масивни кръвоизливи в белите дробове), 

причинена от вирусна инфекция, при която са възникнали и допълнителни усложнения 

- тежки двустранни кръвоизливи, полиорганна недостатъчност в надбъбречните жлези. 

Последните са от съществено значение за изключително бързото развитие на болестта. 

Проверката на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ не е установила пропуски 

в диагностично-лечебния процес. 

В Министерството на здравеопазването постъпиха и констативните протоколи както от 

проверките в лечебните заведения - Детската болница „Проф. д-р Иван Митев“, от 

болниците "Пирогов“ и „Лозенец“, както и от личния лекар на детето. 

Всички доклади - два предварителни и един окончателен, както и съпътстващите 

протоколи, независими експертизи и документи от хода на проверката, ще бъдат 

предоставени на Прокуратурата, която също се сезира по случая. 

С оглед приключването на проверката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 

в трите болници, от днес директорите на лечебните заведения са възстановени на работа. 

Директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов отказа да коментира по същество доклада 

на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“: 

“Нямам коментар засега. Доколкото знам от тук нататък това, което е излязло от 

Агенцията отива към Прокуратурата и вече чакаме отговор от там“. 

Не е ясно обаче дали ще бъде възстановена на работа и лекарката от специализираната 

педиатрия, която е приела детето, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р 

Бойко Пенков. 
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Репортерът на “Хоризонт“ Гергана Хрисчева с наградата на БЛС 
  

Автор: Добромир Видев 

Репортерът на програма “Хоризонт“ Гергана Хрисчева получи наградата за медийно 

партньорство на Българския лекарски съюз (БЛС). 

Голямата награда тази година беше връчена на професор Иван Костов, директор на 

болница “Майчин дом“. 

"Смело сърце" беше връчено на екипа на "Пирогов" и на екипа на пожарникарите, които 

реагираха адекватно след ситуацията, при която в отделението избухна пожар и се 

наложи евакуация на пациенти. 
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Сачева ще привлече лекарския съюз в дискусията за болничните 

Елена Геловска 
Българският лекарски съюз (БЛС) ще бъде привлечен към обсъжданията как да се реши 

проблемът с фалшивите болнични. Това каза в интервю за БНТ новият министър на труда 

и социалната политика Деница Сачева. 

"Това е и тема на БЛС, защото е петно върху репутацията на българския лекар, ще говоря 

с тях, защото етиката е нещо изключително важно", каза Сачева. Тя съобщи, че 

Националната здравноосигурителна каса и Националният осигурителен институт имат 

един месец, за да представят анализ на ситуацията, която предизвика масово недоволство 

на работещите. Става дума за вече оттегленото предложение на управляващата коалиция 

първият ден от болничния лист, който се поема от работодателя, да не се заплаща на 

осигурения му служител. 

"Казусът е много сериозен. Не можем да допуснем да се намаляват права, но не можем 

да не отчетем проблема на работодателите", каза Сачева и добави, че днес при нея е 

постъпил сигнал на работодател, че за 2 месеца 52-ма от общо 187 служители са 

боледували за общо 2600 дни. 

В отговор на въпрос за това от популизъм ли е отложено влизането в сила на Закона за 

социалните услуги, което трябваше да стане на 1 януари, министърът отговори, че 

законът е приет, а идеята е недоволството на гражданите да бъде разсеяно чрез 

разяснителна работа и чрез предложения за норми в подзаконовата уредба. 

Сачева каза, че имат основания страховете на хора с брак в чужбина, които не са сигурни, 

че дължавата ще ги защити. "Някои използват антиевропейска риторика и те няма да 

постигнат целите си, но хората, които се страхуват за децата си, с бракове в чужбина и 

как държавата ще ги защити, техните искания са основателни", каза Сачева. 

Злоупотребата с деца е престъпление и по това имаме допирни точки с протестиращите, 

добави тя. 

Едновременно с това новоизбраният министър подчерта, че не е редно да се забранява 

на хората да правят добро. С тези думи тя опонира на критиците на закона, според които 

не трябва социални услуги да се превъзлагат на неправителствени организации. "Нито 

сега, нито преди, нито вбъдеще правителството ще провежда антисемейни политики, 

никога не се е предвиждало да се отнемат деца и да се въвеждат чужди политики. 

Социални услуги съществуват от 20 г., хора помагат на взрастни, "Каритас" - на 
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бездомни, жени помагат на терминално болни деца. Това ли искаме да забраним? Да 

бъдат хората човеколюбиви?" попита риторично тя. 

В отговор на въпрос Сачева определи предшественика си Бисер Петков като много добър 

експерт, но добави, че да си министър е политическа позиция, което означава не само да 

се намерят най-добрите решения, а и да направиш така, че те да получат обществена 

подкрепа а не съпротива. "Свидетели сме на комуникационен Вавилон и тема, свързана 

с човеколюбие, да се превърне в човекоядство," добави тя. 

 

 TC "В. Сега" \f C \l "1" 

09.12.2019 г., с. 12-13 
  

Изкуствата и туризмът най-малко внасят осигуровки 
  

Любопитни изводи могат да се направят по показателя "принос към осигурителната 

система", който показва процента на социално осигурените лица в България сред 

завършилите професионалното направление в български университети през предходните 

5 години по данни от НОИ и АдминУни. На дъното на тази класация е направление 

"транспорт, корабоплаване и авиация" с едва 64% осигурителен принос, т.е. може да се 

предположи, че немалка част от завършилите специалности в тази област са в чужбина. 

На следващите места са две специалности от сферата на изкуствата - музикално и 

танцово изкуство и изобразително изкуство съответно с 67 и 68%, а на шеста позиция е 

театралното и филмово изкуство - със 71% принос в осигурителната система. В 

изкуствата често хората са на свободна практика. Четвърти в класацията е туризмът, 

който има 70% осигурителен принос - това е сектор, известен с висок дял на сива 

икономика. И петте направления не са сред тези с най-висока безработица (социални 

дейности, психология, история, биотехнологии и биологически науки). 

Нисък дял на осигурени има и в направления религия, философия, спорт, филология и 

история. С най-висок принос към общественото осигуряване пък са направленията 

военно дело, фармация, теория и управление на образованието, обществено здраве и 

проучване и добив на полезни изкопаеми. 

Разбивката по вузове очертава следната картина: най-малко осигуровки внасят 

завършилите транспорт във Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" (46% 

осигурени), завършилите администрация и управление във Висшето училище по 

мениджмънт (50%), политически науки в Русенския университет (56%), изобразително 

изкуство във ВТУ (59%) и транспорт в Техническия университет-Варна (60%). На върха 

на тази класация са студентите, получили диплома по архитектура от Академията на 

МВР (98% осигурени), по теория и управление на образованието от СУ (96.7%), 

фармация - от МУ-Варна (96.4%), както и теория и управление на образованието - от 

Великотърновския и Пловдивския университет. 


