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ПРЕСКЛИПИНГ 

10 декември 2019 г., вторник 
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http://news.bnt.bg/bg/a/angel-kunchev-pochti-dvoyno-e-uvelichenieto-na-postavenite-

protivogripni-vaksini 
  

Ангел Кунчев: Почти двойно е увеличението на поставените противогрипни 

ваксини 
  

Закъснението при грипа вече е съществено, над месец. Продължаваме да нямаме 

положителна проба. Това каза в Сутрешния блок на БНТ главният държавен здравен 

инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. 

По думите му обаче в Европа вече грипът има широко разпространение в Португалия, 

Ирландия и Финландия. Рано е да се каже какъв точно щам на грипа ще ни атакува, 

допълни Кунчев. 

По думите му има почти двойно увеличение на хората у нас, които са се ваксинирали 

срещу грипа, но все още сме далеч от такива стойности, които могат да повлияят на 

епидемичното развитие. 

Има места, където противогрипните ваксини не са достигнали. 

Доц. д-р Ангел Кунчев: "По наши груби изчисления търсенето е между 250 000 и 300 000 

дози, по програмата за хората над 65 години. Ще направим всичко възможно за догодина 

да достигнем точно тези цифри, защото очевидно интерес към ваксината има. Тази 

година бяха осигурени средства за 120 000 дози". 

Кунчев коментира и влиянието на замърсения въздух върху тялото. 

Съчетанието от ниски температури и висока влажност водят до това, че лигавицата на 

горните дихателни пътища е по-податлива. Това е стрес за нея. Нивото на заболеваемост 

от респираторни инфекции обикновено нараства. 
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https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/shte-otvariat-denonoshtna-apteka-v-dvora-na-

obshtinskata-bolnica-v-dupnica-2201625 
  

Ще отварят денонощна аптека в двора на Общинската болница в Дупница 
  

Денонощна аптека в двора на Общинската болница (в сградата на бившата Транспортна) 

да бъде открита са намеренията на болничното ръководство и Община Дупница. За 

целта, ще бъде обявена процедура за отдаване под наем на терен от 60 кв. м., върху който 

да бъде разположена аптеката, а месечната цена е 168 лв. Срокът за отдаване ще бъде 10 

години. 

Другото интересно намерение е свързано с отдаването под наем на терен от 100 кв. м в 

Транспортна болница за изграждането на кафе-павилион. Той също ще бъде за срок от 

10 години с наемна цена 280 лв/месечно. 

Две складови помещения в сградата на бившата "Военна болница" също да търсят своите 

наематели, са намеренията на общинското ръководство. 

Документи за процедури се подготвят и за поставянето на общо 6 броя кафе-машини в 

двете сгради. Месечният наем за всяка от тях ще бъде в размер на 50 лв. за 10 години, 

като разрешение за това предстои да даде Общински съвет-Дупница. 
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https://business.dir.bg/kompanii/prezidentat-nagradi-firmata-sazdala-parviya-bio-

probiotik-koyto-namalyava-holesterola 
  

Президентът награди фирмата, създала първия био пробиотик, който намалява 

холестерола 
  

Кардио продуктът е съвместен продукт на българската компания и млади учени от 

Софийския университет и ИСУЛ 
  

Българската фирма "ПроВиотик" бе отличена за Иновативно предприятие на годината в 

областта "Иновация и Качество на Живот". 

Наградата беше дадена от президента на Републиката Румен Радев, който награди 

компанията, създала тази година, първия био пробиотик, който намалява холестерола в 

съвместна разработка с млади учени от Софийския университет и ИСУЛ. За пръв път 

холестеролът може да бъде намален чрез положителна промяна в чревната флора при 

приема на кардио продукта на ПроВиотик. 

"ПроВиотик" също е единствената българска компания, която създава био продукт 

срещу Хеликобактер пилори на база на българската бактерия от кисело мляко. Тя го 

прави заедно с проф. Бери Маршал, нобеловия лауреат, който открива, че язвата се дължи 

на бактерията Хеликобактер пилори. Изследванията как този пробиотик унищожава 

Хеликобактер пилори се потвърждават и в Харвардския университет и престижни медии 

като The Wall Street Journal го отразяват в САЩ. 

Освен на българския пазар, ПроВиотик продава своите продукти в САЩ, Япония, 

Франция, Англия и още 15 страни по света. 

По време на награждаването Кирил Петков подари на президента Радев лично продукта 

на "ПроВиотик", който Опра Уинфри бе избрала като един от нейните топ любими 

продукти, а Новак Джокович го ползва по време на състезания като US Open. 
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https://www.zdrave.net/-/n11409 
  

НСИ отчита спад в производството на лекарства 
  

Със 7,2 % е намалял индексът на производство  на лекарства у нас през м. октомври 

спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от НСИ. Експертите отчитат и 

рязък спад на производството на тютюневи изделия за този период – 28,1% . 

През октомври 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в 

преработващата промишленост - с 1.8%, и в добивната промишленост - с 0.7%, а 

намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 

газ - с 4.6%. 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, 

некласифицирано другаде - с 18.1%, производството на хранителни продукти - с 6.0%, 

производството на превозни средства, без автомобили - с 5.3%, обработката на кожи; 

производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм и 

производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 4.4%. Съществено 

намаление е регистрирано при: производството на електрически съоръжения - с 3.3%, 

производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.8%, производството 

на тютюневи изделия - с 2.0%. 
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Излезе от печат бр.41-42 на вестник „Форум Медикус” 
  

Необичаен е този брой на специализирания медицински седмичник. Редакционният екип 

е избрал да предложи на своята аудитория пълния текст на Доклада на Европейската 

комисия за „Състояние на здравеопазването в България”. Както е известно, с този доклад 

досегашният еврокомисар по здравеопазването В. Андрюкайтис се разделя с поста си. 

Но по-важно е, че сериозно, на основани на факти и данни изводи и препоръки, този 

доклад казва истини за българското здравеопазване, които могат да послужат – ако има 

кой да ги прочете – за сериозни анализи и най-вече - за здравнополитически решения. 

Повечето от нещата ние си ги знаем – продължителността на живота у нас е сред най-

ниските; доплащаме най-много за здравни услуги; профилактиката, превенцията не са на 

полагащото се водещо място; достъпът е нарушен в цели региони поради липса на 

медицински кадри, а в големите градове има свръхпредлагане;  това изисква укрепване 

на доболничната дейност и ограничаване на болничната чрез националната здравна 

карта, чрез по-строг решим за издаване на разрешителни и т.н., и т.н. 

„Форум Медикус” издава доклада във формат на книжка, воден от дълбокото убеждение, 

че вземащите решения, създаващите политики, налагащите добрите практики ще 

използват този широкообхватен анализ не за друго, а за нормативни и организационни 

решения за преодоляване на натрупаните трудности. Дано! 
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https://clinica.bg/10355-SU-stana-pyrvi-po-zdravni-griji 
  

СУ СТАНА ПЪРВИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
  

Софийският университет с 1 точка преднина изпревари три медицинските вуза и мина 

от четвърто на първо място по обучение по здравни грижи в страната. Това показват 

резултатите от новото девето поред издание на Рейтинговата система на университетите 

в България. 

Тя дава комплексна оценка на висшите учебни заведения на база реализация на 

завършилите и техните доходи, цитируемост на университетите в научни материали, 

социологически проучвания и др. Класацията през 2019 пренарежда местата на 

университетите в професионално направление по здравни грижи. Комплексната оценка 

е най-висока за Софийския университет - 58 точки от 100 възможни, спрямо 54 т и 

четвърто място през 2018 г. Така през тази година Алма матер измества МУ-Плевен, 

който през 2018 година е бил лидер, а сега минава на второ място заедно с МУ-София и 

МУ-Варна с резултат от 57 точки. 

На трето място пак е МУ-Пловдив с 55 точки, спрямо 56 през 2018 г.. Четвърти се 

изкачват три висши училища – НСА, Тракийския университет и Университет „Проф. д-

р Асен Златарев" в Бургас с 50 т. През миналата година НСА е била на пето място, а 

Бургаският университет и Тракийският – съответно на шесто и седмо място. Както 

clinica.bg вече писа, както миналата така и тази година МУ-София и МУ-Пловдив и тази 

година делят първа позиция по медицина със 74 от общо 100 възможни точки, спрямо 75 

през 2018 г. На второ място тази година пак е МУ-Варна също с точка надолу – 74 спрямо 

73 при предходната класация. 
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Третата позиция остава непроменена за СУ, но с две точки по-малко – 70, спрямо 72 през 

2018 г. На четвърто място пак е , МУ-Плевен с точка надолу до 67 и Тракийският 

университет в Стара Загора на пето с 2 точки надолу до 64 спрямо 66 т. 

Класацията по фармация като цяло остава същата с малки разлики в точките и с 

изключение на това, че СУ минава позиция напред на трето място и така се изравнява с 

МУ-Варна . Лидер е МУ-София със 75 точки, на второ МУ-Пловдив с 67, на трето СУ и 

МУ-Варна с 65 т. Подредбата по стоматология остава същата. На първо място МУ-

София, на второ МУ-Варна, а на трето – МУ-Пловдив. 
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https://clinica.bg/10362-Prof.-Ivan-Kostov-e-Lekar-na-godinata-%E2%80%93-Sofiq 
  

ПРОФ. ИВАН КОСТОВ Е ЛЕКАР НА ГОДИНАТА – СОФИЯ 
  

Директорът на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и 

гинекология „Майчин дом" проф. д-р Иван Костов бе удостоен с приза „Лекар на 

годината – София" за 2019 г. Наградата бе връчена по време на годишните награди 

присъждани, организирани от Столичната лекарска колегия на БЛС. 

Поради невъзможност да получи лично наградата си, тъй като е на специализация в 

чужбина, проф. д-р Иван Костов отправи кратко видео обръщение. „В нашата професия, 

сам човек е никой. Благодарение на екипа, ние постигаме успехите си. „Майчин дом" е 

болница, в която работят хора с голяма душа и голямо сърце", каза той и благодари на 

колегите, с които е работил през годините. 

Столичната лекарска колегия раздаде още няколко награди, сред които „Смело сърце". 

Получиха я екипът на „Пирогов" и на пожарникарите, които реагираха адекватно при 

пожара в спешната болница. Още един лекар от „Пирогов" беше отличен – детският 

ортопед д-р Явор Пукалски взе наградата „Ти си нашето бъдеще". 

Призът „Доайен" отиде при д-р Камен Канев, който е ръководител Клиника по спешна 

токсикология във Военномедицинска академия (ВМА), а за „Ментор" за 2019 г. бе 

определен д-р Андрей Йотов, директор на Клиниката по ортопедия в „Софиямед". 

Специална награда „Добра мисия" получи лекарят, който работи извън страната, но е 

направил много, за да подпомага българската медицина. Д-р Валентин Джонов е 

ръководител на Института по анатомия в Бернския университет. Награди получиха още 

спешният доктор Христо Милушев, д-р Елица Тошкова, общопрактикуващ лекар и д-р 

Антони Георгиев - началник на Клиника по артоскопска травматология в „Софиямед". 

Неговото отличие бе в категория „Иновационни технологии". 
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https://clinica.bg/10353-Amdjen-investira-20--ot-godishniq-si-oborot-v-nauka-i-novi-

lekarstva 
  

AМДЖЕН ИНВЕСТИРА 20% ОТ ГОДИШНИЯ СИ ОБОРОТ В НАУКА И НОВИ 

ЛЕКАРСТВА 
  

Достъпът до иновативни лекарства е все по-голямо предизвикателства. Кои са най-

трудните за лечение заболявания, има ли нарастване на биотехнологичните лекарства и 

атрактивна ли е България за клинични проучвания, разказва д-р Красимира Чемишанска. 

Тя е изпълнителен директор на AMGEN за България и председател на Управителния 

съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в 

България (ARPharM). 
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-Амджен е водеща биофармацевтична компания в световен мащаб, която вече 10 години 

присъства и у нас. В кои области на медицината са насочени усилията на компанията? 

- Амджен работи в области, които са свързани със сериозни социалнозначими 

заболявания, каквито са онкологичните, хематологичните, нефрологичните и костните 

заболявания – остеопорозата и костните метастази. 

Терапиите, които предоставяме, са за лечение на тежки заболявания и в повечето 

държави се осигуряват от здравните фондове. За щастие българският пациент в момента 

има достъп до всички регистрирани иновативни лекарства на AMGEN в Европа. Това е 

нашият най-голям успех, но той би бил невъзможен без дългосрочното ни партньорство 

с медицинската общност и здравните институции в страната. 

-Имате широко портфолио, кои са най-трудните за лечение болести, които са били 

предизвикателство за Вас? 

-Най-трудни за лечение са социалнозначимите заболявания, чийто риск не е достатъчно 

осъзнат, както от страна на лекари и пациенти, така и на ниво здравни институции. 

Например, сърдечносъдовите заболявания са най-честата причина за смъртност у нас. 

Друга тревожна статистика сочи, че всяка трета жена над 50 години има висок риск да 

счупи кост в следствие на остеопороза. Това са факти, чиято тежест сама говори за 

необходимостта от много работа в посока на превенция, ранна диагностика,  навременно 

лечение и повишаване информираността на обществото, тъй като все още голяма част от 

пациентите не оценяват риска от развитието на подобни заболявания. Именно натам 

насочваме голяма част от своите усилия като компания. 

-Наблюдавате ли нарастване на дела на биотехнологичните лекарства? 

-Тенденцията е валидна не само за България, но и в световен мащаб и тя има своето 

обяснение. Изследването на биологичните процеси на молекулярно и генетично ниво 

открива нови възможности за лечението на много заболявания, които в момента се 

смятат за нелечими. 

Сега биотехнологичните медикаменти са около 20% от всички лекарства, но се очаква 

във следващите години, всеки 4 от 5 нови молекули, кандидати за лекарства да са 

произведени по методите на биотехнологиите. 

-Колко време и средства са нужни, за да може едно лекарство да стигне до употреба в 

медицинската практика? 

-Всички лекарства преминават през сериозни клинични проучвания, които доказват 

тяхната ефективност и безопасност преди да достигнат до клинична употреба. Процесът 

е дълъг и отнема13-14 години. С развитието на новите технологии и модели на 

провеждане на клиничните изпитвания, обаче, този период има тенденция да бъде 

съкратен. Въз основа на изследване на човешкия геном и неговото секвениране, се 

обработват огромни бази данни с генетични карти на милиони пациенти. Това позволява 

откриването на редки генетични мутации и връзката им с определени клинични изяви. 

Така се открива връзката между мутация-ген-заболяване, което води до значително 

скъсяване на първите етапи от проучванията на едно ново лекарство. По този начин може 

да се постигне ускоряване на процеса на регулаторното одобрение иразрешение за 

клинична употреба. Това осигурява по- кратък път на лекарствената иновация до 

пациентите, които се нуждаят от нея. Важно е да се отбележи, че откриването и 

създаването на едно лекарство е многодълъг, труден и високо рисков процес, който 

изисква инвестиции в научна и развойна дейност, от порядъка на 2-3 милиарда долара. 

Амджен инвестира около 20% от своя годишен оборот в развитието на науката и нови 

лекарствени открития. 

-Атрактивна ли е България за клинични проучвания на лекарства и какъв е опитът на 

Вашата компания у нас? 



Page | 6 

6 

-Клиничните проучвания в България, които провежда Амджен започнаха преди 15 

години. Страната ни заема ключова позиция в челната 20-ца за цял свят, като част от 

Международната програма за клинични проучвания на компанията ни. Към момента 

имаме над 20 действащи клинични проучвания в страната, осигуряващи сериозни и 

устойчиви инвестиции в тази сфера. Това безспорно носи огромни ползи за България 

като директни инвестиции в здравеопазването – осигуряване на най-новите лекарства, 

апаратура и досег на българските лекари до последните достижения на науката и 

лекарствената терапия. Клиничните проучвания осигуряват достъп до иновативно и 

висококачествено лечение на пациентите, без значение от здравноосигурителния им 

статус, в контролирана среда. За българските лекари пък проучванията дават възможност 

за натрупване на сериозен опит с нови технологии, повишаване на квалификацията и 

работа в международни екипи от водещи специалисти в съответната терапевтична 

област, по всички утвърдени стандарти за добра клинична практика. 

-Със своите иновативни продукти Амджен присъства в България вече 10 години. Как се 

разви компанията за този период? 

-Както в глобален, така и в локален мащаб Амджен се стреми да откликва на сериозните 

нерешени медицински проблеми, като разработва и предлага иновативни 

високоефективни биотехнологични лекарства, които носят доказани ползи за 

пациентите. Основен приоритет за нас през всичките тези години е осигуряването на 

достъпа на българските пациенти до тези най-последни достижения на биотехнологиите 

в медицината. За нас водещ в работата ни е етичният подход, а във фокуса ни е 

пациентът. Поради иновативния си характер, всяко ново биотехнологично лекарство е 

свързано с научно откритие и нова различна концепция за лечение на дадено заболяване. 

Ние се стремим тези познания да достигат максимално бързо до българската медицинска 

общност и в тази насока през годините разработихме мащабен и дългосрочен 

образователен проект сред лекари и студенти - Amgen Biotech Academy. Работим 

съвместно с научните дружества и медицинските университети в страната с цел тези 

биотехнологичните иновации да станат част, както от терапевтичния подход, така и от 

образователния процес за медици и фармацевти. 

ВИЗИТКА 
Д-р Красимира Чемишанска е изпълнителен директор на AMGEN за България -една от 

водещите биотехнологични компании в света. Завършила е медицина в МУ - София. Има 

магистърска степен по бизнес администрация, General Management на City University of 

Seattle и International Business School. Започва кариерата си в областта на клиничната 

имунология, след което добива повече от 20 години опит във водещи мултинационални 

фармацевтични компании.Председател е на УС (ARPharM). От 2015 г. до началото на 

2019 г. е президент на AmCham. Почетен член е на Съвета на Европейската бизнес 

общност и е носител на престижния Certificate of Appreciation на правителството на 

САЩ. 
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https://www.mediapool.bg/sadat-pridvizhi-kam-final-zlopoluchniya-proekt-za-e-

zdraveopazvane-news301147.html 
  

Съдът придвижи към финал злополучния проект за е-здравеопазване 
  

“Стемо Гама Консулт“ печели лъвския пай от поръчките за над 6 млн. лева 

Мартина Бозукова 
След повече от година в спиралата на постоянни обжалвания една от ключовите 

обществени поръчки по проекта за електронно здравеопазване може да продължи 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/sadat-pridvizhi-kam-final-zlopoluchniya-proekt-za-e-zdraveopazvane-news301147.html
https://www.mediapool.bg/sadat-pridvizhi-kam-final-zlopoluchniya-proekt-za-e-zdraveopazvane-news301147.html
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напред, а съществена част от него най-накрая да бъде финализирана. Това става 

възможно след решение на Върховния административен съд (ВАС) от 6 декември, което 

е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Решението позволява на Министерството на здравеопазването да определи изпълнител 

за изграждането на електронно медицинско досие, както и за изграждането на 

електронната рецепта и електронното направление. След съдебното решение основната 

част от дейностите в проекта за електронно здравеопазване ще се изпълняват от 

консорциума “Стемо-Гама консулт“, който е редовен участник в търгове на МЗ в 

областта на информационните и комуникационните технологии, автор на отменената 

система за чекиране с пръст в болниците. 

Последните планове на МЗ са проектът да бъде финализиран в края на 2020 година. 

Съдът решава изхода от спорната поръчка 
Оспорваната обществена поръчка, по която съдът се произнесе, включваше две 

обособени позиции – за изграждането на електронно медицинско досие и за 

изграждането на електронна рецепта и направление. Тя е с прогнозна стойност 1.9 млн. 

лева с ДДС. МЗ беше прекратило поръчката в частта ѝ за електронното досие поради 

наличието на само един допуснат участник - “Стемо Гама Консулт“. В частта за 

изграждането на електронната рецепта и направление на първо място беше класирано 

обединението “Е-здравни системи“, където водещият изпълнител е “Контракс“ и други 

две фирми “Скайуер Груп“ ЕООД и “Ей Ес Ес“ ООД, които поддържат софтуерите на 

лаборатории и аптеки. На второ място отново бе класиран “Стемо Гама Консулт“. 

Съдът се произнася, че МЗ неоснователно е прекратило поръчката в частта ѝ за 

изграждането на електронното досие поради липсата само на един допуснат участник – 

“Стемо Гама Консулт“ и връща процедурата на МЗ да се произнесе от етап “оценяване, 

класиране и определяне на изпълнител“. 

“В случая прекратяването на процедурата и отказа за сключване на договор при избран 

изпълнител по Дейност 9 ( и така посочените зависимости, които самият възложител е 

заложил между Дейност 9 (“Изграждане на единно национално Електронно медицинско 

досие”) и Дейност 8 (“Изграждане на здравно-информационен портал“) при срок за 

изпълнение на Дейност 8 от 6 месеца, Министерство на здравеопазването прави 

невъзможно изпълнението на възложената вече на изпълнител Дейност 8 и по този начин 

поставя непреодолими препятствия пред цялостното изпълнение на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017“, се 

казва в мотивите на съда. 

По втората част от поръчката съдът също се произнася в полза на “Стемо Гама Консулт“, 

тъй като потвърждава решението на КЗК, че процедурата трябва да се върне в МЗ, а 

класираният на първо място консорциум - “Е-здравни системи“ да бъде отстранен. 

Причината е, че “Е-Здравни системи“ не е представило в техническото си предложение 

сертификати за внедрена система за управление на сигурността на информацията по БДС 

EN ISO/IEC 27001 и сертификат за внедрена система за управление на услуги по стандарт 

за двете по-малки фирми в обединението. 

“Налице е било основание по чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП за отстраняване от процедурата, 

независимо, че един от участниците в обединението “Контракс“ АД е представило 

относимия сертификат, след като за останалите дейности възложени за изпълнение от 

останалите участници съгласно Допълнително споразумение № 2 от договора за 

обединение, не са представени сертификати за дейностите посочени по обособена 

позиция № 2 в нейната цялост и относими към дейностите разпределени за изпълнение 

от “Скайуер груп“ ЕООД и “Ей Ес Ес“ ООД. Предвид на изложеното правилно КЗК е 

отменила решението на възложителя в частта, в която е определено за изпълнител 

Обединение “Е-Здравни системи“, с участници - “Контракс“ АД, “Ей Ес Ес“ ООД и 
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“Скайуер груп“ ЕООД, като е дала указания след връщане на преписката техническото 

предложение на участника да бъде разгледано и отстранен от участие на основание чл. 

107, т. 2, б. "а" от ЗОП“, посочва съдът. 

Съдът посочва, че след връщане на преписката възложителят (МЗ) следва да отстрани от 

участие в процедурата Обединение “Е-Здравни системи“ и извърши ново оценяване на 

техническото предложение и класиране на “Стемо-Гама консулт“ в съответствие с 

дадените от КЗК указания за спазване на методиката за оценяване одобрена от 

възложителя. Съдът връща на МЗ тази част от поръчката от етап “разглеждане на 

техническите предложения на ДЗЗД “Стемо - Гама Консулт“ и Обединение "Е-Здравни 

системи“, съобразно мотивите, изложени в решението и решението на КЗК“. 

Така и за изграждането на електронното досие, и за изграждането на електронната 

рецепта и направлнеие на първо място следва да бъде класиран “Стемо Гама Консулт“. 

“Стемо Гама Консулт“ ще изпълнява повечето дейности по проекта 
С това проектът за е-здравеопазване значително напредва, а “Стемо Гама Консулт“ се 

очертава като основен изпълнител на голяма част от дейностите по проекта. 

От края на август 2018 година досега след многобройни обжалвания и спирания на 

процедурите МЗ успя да проведе други 2 поръчки и да сключи договори за няколко 

дейности. През октомври МЗ сключи договор със “Стемо Гама Консулт“ за 

разработването на подсистема за електронни административни услуги на стойност 1 070 

000 с ДДС. и за изграждането на здравно-информационен портал на стойност 492 000 лв. 

с ДДС. В рамките на същата поръчка разработването на електронни регистри на стойност 

1 072 476 лв. беше възложено на обединението "ДЗЗД Конгрес", което включва фирмите 

"ЦАПК-Прогрес" и "Контракс". 

По-рано през юли МЗ възложи отново на “Стемо Гама Консулт“ разработването и 

внедряването на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, 

идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на бъдещата 

Национална здравна информационна система. Договорът е на стойност 2.3 млн. лева с 

ДДС. 

Проектът за електронон здравеопазване, който е на обща стойност 12 млн. лева, обаче 

включва и още дейности, по които досега не са обявени поръчки като например 

подсистема за събиране на информация от болниците. Чрез нея данните за 

хоспитализациите, извършените дейности и направените разходи за лечение по видове 

ще се подават в реално време или периодично чрез използваните в лечебните заведения 

програмни продукти. Друг компонент на проекта е “Изграждане на система за 

мониторинг и контрол в здравеопазването (DWH – Data warehouse)“, която ще даде 

възможност за анализ на данните от всички елементи на националната 

здравноинформационна система, както и функционалност за финансово управление и 

мониторинг на разходите за дейности, финансирани директно от МЗ.   

 

 

 

 


