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ПРЕСКЛИПИНГ 

10 юни 2019, понеделник 
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НЗОК поема финансирането на мозъчни пейсмейкъри 
  

Досега пациентите с Паркинсон заплащаха за устройството по 40 000 лева 
  

Здравната каса поема финансирането на т.нар. мозъчни пейсмейкъри. Досега пациентите 

с Паркинсон заплащаха за устройството по 40 000 лева. 

Заради високата цена на импланта малко болни успяваха да се възползват от 

иновативната терапия. Тя се прилага у нас вече шест години, но едва сега ще бъде 

безплатна за болните. 

Днес ще станат ясни и условията, на които трябва да отговарят пациентите, за да се 

възползват от безплатната терапия. Специална методика ще определя и за кои пациенти 

е подходяща дълбоката мозъчна стимулация, която значително подобрява качеството на 

живот на болните от Паркинсон. 
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БЛС иска премахване на ограниченията в болниците 
  

Антония Попова - Радио Пловдив 
БЛС настоява за отпаднат ограниченията за прием по отделения в болниците. Това заяви 

председателят на съсловната организация доктор Иван Маджаров. 

От БЛС смятат, че опита за въвеждане на ред чрез ограничаване на броя на леглата по 

отделения всъщност създава по-голям хаос. 

Нашият анализ показва, че тази мярка доведе по-скоро до напрежение, а не до някакъв 

позитивен ефект, обясни доктор Маджаров. 

Той уточни, че засега лимитите в болниците остават, тъй като до момента няма по-добър 

механизъм за контрол на приема на пациенти в лечебните заведения. 

Цялото интервю с доктор Иван Маджаров можете да чуете в звуковия файл. 
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В България се употребява най-много канабис от всички наркотици 
  

Младите българи са употребявали най-много канабис в последната година, но хероинът 

праща най-много хора в клиники – това показва ежегодният доклад на Европейския 

център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA). 

Канабис са опитвали 10.3% от хората на възраст между 14 и 34 години; следват го MDMA 

с 3.1% и амфетамини с 1.8%. Процентът расте в последните години, започвайки от около 

3% през 2005 г. 
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Сред влезлите в клиники за рехабилитация българи обаче 58% използват основно 

хероин, 13% амфетамини и 10% - канабис. 

Хероинът – по-малко нови наркомани, но по-голяма опасност 

Броят на новите случаи на търсене на лечение за употреба на хероин е малък в сравнение 

с миналото, равнищата на инжекционна употреба намаляват, а през последното 

десетилетие броят на новите случаи на ХИВ инфекции, свързани с инжекционна 

употреба на наркотици, намалява всяка година с около 40%. 

Но в редица държави, особено в Източна Европа, предоставянето на ефективни мерки за 

намаляване на вредите и лечението е все още недостатъчно. Освен това през последните 

5 години се наблюдава общо нарастване на броя на смъртните случаи, свързани с 

употреба на наркотици, като това нарастване засяга всички възрастови групи над 30 

години. Показателите за предлагането на наркотици разкриват, че заплахата вероятно се 

задълбочава, сочи докладът за цяла Европа. 

Откритите през последните години в България, Чехия, Испания и Нидерландия 

лаборатории за производство на хероин от морфин с използване на оцетен анхидрид, 

заедно с нарастването на броя на конфискациите на морфин и опиум показват, че 

известни количества хероин вече се произвеждат по-близо до потребителските пазари в 

Европа. 

Повече синтетични опиоиди 

Развиващата се понастоящем опиоидна епидемия в Съединените щати и Канада е 

свързана основно с употребата на синтетични опиоиди, и по-специално на производни 

на фентанил. Това не е така в Европа, но в тази област съществуват поводи за 

загриженост, предупреждава агенцията. Около 50 нови синтетични опиоида са били 

докладвани чрез системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни 

вещества. 

Много от тези вещества се свързват с остри отравяния и смъртни случаи. Някои от тях, 

като например карфентанилът, имат изключително голяма сила на действие, което 

означава, че могат да бъдат пренасяни незаконно в много малки количества, които са 

трудни за откриване, като същевременно са достатъчни за производството на хиляди 

дози. 

Освен това има данни, че синтетични опиоиди, които обикновено се използват като 

лекарства, придобиват по-голямо значение за проблема с наркотиците в много части на 

Европа; тези вещества включват медикаменти, използвани за субституираща терапия и 

като болкоуспокояващи средства. 

Пазарът на кокаин расте 

Както броят на конфискациите, така и конфискуваните количества от наркотика 

понастоящем са на рекордни нива. Кокаинът влиза в Европа посредством многобройни 

маршрути и способи, но сред тях изпъква нарастването на трафика на големи пратки, 

пренасяни с контейнери през големите пристанища. За повишената достъпност на 

наркотика говорят и най-високите за последното десетилетие оценки за чистотата на 

кокаина на нивото на разпространението на дребно. 

На пазара са навлезли по-малки групи, използващи различни информационни 

технологии като криптиране на данни, уебсайтове за анонимна продажба, социалните 

медии за разпространение и криптовалути. Предприемчивостта на участниците в 

конкурентния пазар на кокаин намира отражение в наблюдаваните иновативни стратегии 

за разпространение, като например центрове за обслужване по телефона, ангажирани 

изключително с разпространението на кокаин. Тези нови методи, изглежда, отразяват в 

известна степен технологичните промени, наблюдавани в други области, засегнати от 

масовата употреба на смартфони: потенциална "юберизация" на търговията с кокаин — 
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конкурентен пазар, на който продавачите се конкурират, като предлагат допълнителни 

услуги като гъвкави възможности за бърза доставка 

От 2014 г. насам броят на новите пациенти, постъпили на лечение за проблеми, свързани 

с употреба на кокаин, макар и все още относително малък, е нараснал с повече от 35 %, 

като увеличение е отчетено в около две трети от държавите. 

Канабисът 

Канабисът е един от най-утвърдените наркотици в Европа. Това е най-широко 

употребяваният незаконен наркотик, като почти 20 % от лицата във възрастовата група 

между 15 и 24 години съобщават, че са използвали канабис през последната година. В 

международен мащаб и в рамките на Европа канабисът продължава да е тема на 

значителен интерес от страна на органите, определящи политиката, и обществеността, а 

наблюдаваните нови тенденции са повод за дебати относно това как обществото трябва 

да противодейства на това вещество. 

Участието на пазара на канабис често е движещ фактор за младежката престъпност, 

както и източник на приходи за организираната престъпност. Наред с това се разви 

нашето разбиране за потенциалните рискове за здравето, свързани с употребата на 

канабис, особено сред младите хора. Понастоящем канабисът е веществото, което се 

посочва най-често от постъпилите за първи път в специализирани центрове за лечение за 

употреба на наркотици като основна причина да търсят помощ. 
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И ГЕРБ се включи в надпреварата за сваляне на ДДС 
  

Предизборната надпревара за сваляне на данъците продължава. Към офертите на ДПС и 

БСП за сваляне на ДДС за основни храни и лекарства вече се включва и ГЕРБ. В 

четвъртък премиерът Бойко Борисов обяви пред журналисти в парламента, че обмислят 

да се премахне ДДС върху книгите. "Отдавна го обмислям с Владислав Горанов. Там 

можем да направим да няма данък, защото образованието винаги ни е било приоритет. И 

в този мандат се дадоха толкова пари за образование, за учителски заплати, че това е 

капчица в морето – данъкът върху книгите", обясни Борисов. 

Само два дни преди това пред членовете на КРИБ премиерът категорично обяви, че 

данъци няма да се пипат до края на управлението му, за да може средата за бизнеса да е 

прогнозируема. В четвъртък обаче Борисов нападна опозицията заради идеите й за 

сваляне на налози: "Защо за толкова много години управление на БСП и ДПС - поотделно 

и заедно, не направиха това. Защо сега казаха, че има пари в държавата, а при тях 

нямаше?", попита премиерът, цитиран от в. "Сега". 

Финансовият министър Владислав Горанов потвърди в парламента, че предстои да се 

води дебат върху идеята за падане на ДДС за книгите. Той обаче предупреди, че това 

няма да доведе до промяна в цената за крайния потребител. Опитът показвал, че няма 

гаранция и механизъм, с който намалената ставка да остане в полза на потребителите. 

"Масово, в това число и в Гърция, която колегите често дават за пример, ефектът остава 

по средата - не в масовия потребител, а в търговците и производителите. Т.е. очакването, 

че ако намалим с 10 пункта ДДС, цената ще намалее с 10 пункта, е ирационално и 

гарантирам, че цените няма да паднат", обясни Горанов. 

"Аз винаги съм защитавал и това е била позицията на Министерството на финансите 

последователно в годините, че ДДС не трябва да е инструмент за правене на политика", 

каза още финансовият министър. 
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ДДС е основен приходоизточник в държавната хазна. Той формира половината от 

данъчните приходи и затова финансовите министри от всички правителства са били 

много консервативни към претенциите за ДДС-преференции. Така например за 2018 г. 

от всички 21.8 млрд. лв. данъчни постъпления 10 млрд. са от ДДС. 

Идеята да се намали или премахне ДДС за книгите се подновява периодично от 20 

години насам. Книгоиздателите отдавна настояват за подобна преференция и през 2009 

г. дори наградиха тогавашния премиер Сергей Станишев с приза "Рицар на книгата" с 

надеждата най-после браншът да получи отстъпката. Това обаче не се случи. 

Преди седмица идеята бе подновена, този път от депутата от ДПС Делян Пеевски, който 

изненадващо се появи в парламента, за да съобщи, че движението ще предложи 

намаление ставките за хляба, лекарствата и книгите. В сряда пък БСП вкара в Народното 

събрание проект за изменение на закона за ДДС, с който предлага 5% ставка за месо, 

мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно, и 5% за лекарства. 

По този повод в четвъртък финансовият министър направи уточнението, че по 

евродирективата за ДДС не можело да имаме четири различни ставки на налога. "Ако се 

коментират определени групи стоки, които трябва да бъдат с различни ставки, те трябва 

да бъдат позиционирани в една от трите възможности - нулева ставка, 9% - каквато е 

ставката за туристическите настанявания, и 20%, каквато е основната ставка ДДС у нас. 

БСП представи разчети, че предлаганото намаление ще свие постъпленията в хазната със 

706 млн. лв. годишно - 368 млн. лв. за хранителните продукти и 338 млн. лв. за 

лекарствата. Левицата предложи и данъчни облекчения за млади семейства с деца. По 

данни на книгоиздателите от премахването на ДДС върху книгите постъпленията в 

бюджета ще паднат с около 54 млн. лв. 

"Браншът се опитва да прокара от много години по-нисък ДДС за книги, но всеки път ни 

казват, че това е прекалено трудно да се администрира", заяви за в. "Сега" Гергана 

Димитрова от издателство "Лист". Според нея по-ниската ставка ще се отрази 

положително върху сектора, който е "един от най-бедните в икономиката ни". 40% от 

коричната цена на всяка книга издателите давали на търговците, 20% отивала за ДДС и 

в крайна сметка с останалите 40% се плащали авторските права и на всеки, участвал в 

създаването на книгата – художници, преводачи, коректори. 

"С отпадането на 20% ДДС ние може да намалим крайната цена, но и едновременно с 

това да плащаме по-достойни хонорари на преводачите, например които са 

изключително ниско платени", обясни Димитрова. По думите ѝ това ще им позволи да 

издават по-качествена литература, вместо да мислят само дали книгата ще бъде 

достатъчно комерсиална и масова, за да я издадат. 

Правила 

В България има три ставки по ДДС. Основната е 20%, а единствено туристическите 

настанявания са с намалена 9%-на ставка. Редица стоки и услуги обаче са с нулева ставка 

или са освободени от облагане с ДДС. Така например с нулева ставка са международният 

превоз на пътници и стоки, зареждането с резервни части, горива, храна и други 

провизии на самолети и плавателни съдове, продажбата на стоки в безмитни магазини, 

услугите, предоставяни от брокери, и други. 

Освободени от ДДС са медицинските услуги, оказвани от здравни заведения, социалните 

грижи, задължителното и доброволното социално, пенсионно и здравно осигуряване, 

образованието и курсовете за квалификация и спортни занимания, продажбата на билети 

за културни прояви, музеи, зоологически градини. Освободени от ДДС са също 

застрахователните услуги, хазартните игри, обикновените пощенски услуги, отдаването 

под наем или аренда на земя и сгради и други. 

Редактор: 

ИЛИЯ ЛАЗАРОВ  
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Министър Ананиев: Центърът по наркомании не изпълнява възложените му 

задачи 
  

Надежда Ненова 
Ние не закриваме Националния център по наркомании (НЦН), а го преобразуваме чрез 

вливане в НЦОЗА. Запазват се всичките му функции, както и съставът, който работи в 

двете му специализирани дирекции. Освен това се запазва и позицията на България в 

международните форуми. Националният фокусен център също ще се запази и ще 

продължа да е част от Европейската система за наркотиците. Това каза министърът на 

здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на питане на депутата от БСП проф. Георги 

Михайлов относно закриването на НЦН като самостоятелна структура по време на 

вчерашния блиц-контрол в парламентарната комисия по здравеопазване. 

„Изпълнението на старата Стратегия за борба с наркоманиите, категорично показва, че с 

този капацитет НЦН не може да изпълнява възложените му задачи. Това са 14 души, 

които са натоварени с изключително големи ангажименти и резултатите от работата им 

не са удовлетворителни“, заяви министърът. 

Той подчерта, че чрез вливането в НЦОЗА експертите от НЦН биха могли да използват 

изградения капацитет там. „Освен това считаме, че тази дейност трябва да се премести 

не само професионално, но и териториално, тъй като договорът за сградата със Столична 

община отдавна изтече, а и имаше редица протести на населението в района“, каза 

министър Ананиев. 

Той допълни, че е направил справка, от която ставало ясно, че в много малко държави в 

ЕС има такава самостоятелна специализирана структура. 

Министърът коментира и обществената поръчка за метадона, обявена от МЗ в режим на 

спешност. „Проблемът с доставката му не идва от Министерството на здравеопазването, 

а от политиката, която водят фирмите. Затова понякога сме принудени да взимаме 

екстремни мерки. Понякога ние няма как да реагираме на политиката на фирмите. Ние 

обявяваме обществена поръчка, но те взимат своето решение“, каза министър Ананиев. 
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      медицински изделия - наредба - промени 

    

Предлагат за обществено обсъждане промени в Наредбата за условията и реда за 

съставяне на списък на медицинските изделия 

           София, 7 юни /Валерия Димитрова, БТА/ 

         Проект на Постановление на Министерския съвет за промени 

      на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 

чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 

      стойността, до която те се заплащат,  е публикуван за обществено обсъждане. 

           Срокът за становища по проекта е до 20 юни, включително. 

          В доклада на здравния и на социалния министър се отбелязва, че причините, които 

налагат приемането на предложените с проекта промени са 

      свързани с преминаването на тази дейност от Център "Фонд за лечение на деца" към 

      НЗОК от 1 април 2019 година. 

          Предвижда се при предварително одобрение за заплащане на медицинско 

http://www.zdrave.net/
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      изделие/уред/апарат за индивидуална употреба НЗОК да провежда процедура за 

определяне на стойността на заплащане, като се гарантира, че не се нарушава 

своевременното лечение на пациентите, за които е налице предварително одобрение. 

          Предвижда се процедурата по договаряне на стойността на заплащане да се 

провежда от комисия, определена от управителя на НЗОК. По този начин се гарантира 

прозрачност при провеждането на съответните процедури, чрез които се договаря 

стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за 

индивидуална употреба и които се заплащат с публични средства, пише в доклада. 

          С проекта се регламентира задължение за НЗОК да заплаща/доплаща стойности не 

по-високи от заплащаните/доплащаните най-ниски съответни стойности през 

      предходните три календарни години на медицинските изделия/уредите/апаратите за 

      индивидуална употреба, при същите технически характеристики, като са предвидени 

      съответните изключения в случай, че НЗОК не ги е заплащала през посочения 

период.   

              Предлага се НЗОК да публикува на официалната си интернет страница 

информация за медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за 

индивидуална употреба и заплатените за тях средства през предходното тримесечие. По 

този начин се цели осигуряване на публичност, прозрачност и информираност на 

българските граждани за заплащаните медицински изделия, високоспециализираните 

апарати/уреди за индивидуална употреба. 

          Целта на предложените промени е да се гарантира в максимална степен защитата 

здравето на пациентите при прилаганото лечение, се отбелязва в доклада. 
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МЗ стартира процедурата за заявки за централизираната поръчка за лекарства 
  

Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в 

сектор "Здравеопазване", стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на 

медикаменти за нуждите на лечебните заведения чрез Електронната система, съобщиха 

от МЗ. Системата е достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/ 

Процедурата по събиране на заявки започва на 10.06.2019 г. и приключва на 24.06.2019 

г. В този период всяко лечебно заведение, регистрирано в Електронната система, следва 

да заяви необходимите му прогнозни количества лекарствени продукти за периода от две 

години от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. 

Подробна информация за стартирането на процедурата е публикувана в Раздел "Профил 

на купувача", подраздел "Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор 

„Здравеопазване“ (ЦОПСЗ)" на следния електронен адрес 

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-

copsz/procedura-po-sbirane-na-zayavki-za-sklyuchvane-na-/ 

Припомняме, че министър Ананиев представи процедурата по време на блиц-контрола 

на вчерашното заседание на парламентарната здравна комисия, като обяви, че със 

заявките се дава началото на първия етап от нея. Едновременно с подаването на заявките 

ще се провежда и  независим одит, чиято цел е да се добие увереност, че електронната 

система гарантира сигурността, неприкосновеността на данните на потребителите, 

регистрирани в системата и че те не могат да бъдат манипулирани от трети лица. 
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НЗОК ще плаща индивидуалните медицински изделия на най-ниска цена от 

последните 3 години 
  

НЗОК ще провежда процедура за определяне на стойността на заплащането на 

медицинско изделие за индивидуална употреба при предварително одобрение на 

лечението. Това става ясно от Проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която те се заплащат. Проектът е публикуван на сайта на Министерството 

на здравеопазването и е във връзка с прехвърлянето на заплащането на медицински 

изделия от Център „Фонд за лечение на деца“ към НЗОК. 

Процедурата по договаряне на стойността на заплащане ще се провежда от комисия, 

определена от управителя на НЗОК и касае медицинските изделия и 

високоспециализираните апарати или уреди за индивидуална употреба, които се 

заплащат с публични средства. Цената, която се задължава да заплаща НЗОК, не може 

да бъде по-висока от заплащаната най-ниска цена през предходните три календарни при 

същите технически характеристики на изделията. Предвидени са изключения в случай, 

че НЗОК не ги е заплащала през посочения период. 

С предложението се въвеждат мерки за осъществяване на контрол на разходите, които 

се заплащат с трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на МЗ за медицинските 

изделия, с оглед спазване на бюджетна дисциплина и недопускане на дефицит. Целта на 

предложените промени е да се гарантира в максимална степен защитата здравето на 

пациентите при прилаганото лечение, се казва в доклада на министъра на 

здравеопазването. 

Според предложенията в проекта НЗОК трябва да публикува на официалната си 

интернет страница информация за медицинските изделия, високоспециализираните 

апарати и уреди за индивидуална употреба и заплатените за тях средства през 

предходното тримесечие. 
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