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ПРЕСКЛИПИНГ 

11 септември 2019 г., сряда 
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https://www.dnevnik.bg/biznes/2019/09/10/3961231_prodajbite_na_lekarstva_sa_se_svili

_prez_juli/ 
  

Продажбите на лекарства са се свили през юли 
  

През юли в сравнение със същия месец на предходната година търговията на дребно с 

фармацевтични и медицински стоки се свива с 6.7%, показват календарно изгладените 

данни на Националния статистически институт. Все пак този спад се свива - през юни 

той бе 9.8% спрямо година по-рано. 

В останалите сектори се отчита ръст. По традиция той е най-висок при покупката на 

стоки по интернет, като през месеца расте с 27.8% спрямо същия месец на предходната 

година. Оборотът нараства и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 

материали (с 6.9%), с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и 

смазочни материали (с 4.6%), и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия (с 1.3%). 

В сравнение с юни оборотът в сектора нараства с 1%. При нехранителните стоки ръстът 

е с 1.5%, при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1%, а при 

търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%. 

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и 

смазочни материали, по-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с 

компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, 

телефона или интернет - съответно с 8.2% и 7%. 
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konkurentsiyata 
  

Проф. Асен Балтов: Раздържавяването на НЗОК ще засили конкуренцията 
  

Очаква се тази година парите за болничната помощ, около 2 млрд. лв., да стигнат. Това 

заяви в Сутрешния блок на БНТ директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов. 

Проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов: Следващата стъпка е да искаме увеличаване 

на клиничните пътеки и повече пари здравеопазване в здравната система. Нещо, което 

министър Ананиев се опитва да прави вече една година чрез поставянето на публична 

дискусия на няколко модела. 

Проф. Балтов каза още, че предстоят сериозни преговори между БЛС и НЗОК, при които 

да се помисли за увеличение на парите за здравеопазване. 

Според него не може да се говори за увеличаване на размера на здравните вноски, тъй 

като в момента е голям броят на неосигурените - между 500 000 и 700 000 души. 

Раздържавяването на НЗОК ще позволи да се засили конкуренцията, да има по-

качествено здравеопазване. Нещо, което в момента малко липсва, тъй като се набляга на 

количествено здравеопазване, за да имаме по-голям фонд, с който да разполагаме, каза 

проф. Балтов. 

Проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов": Не бих казал, че "Пирогов" има притеснения 

с тези нови играчи, защото болниците, които предлагат комплексна услуга, ще бъдат 
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търсени и ще бъдат задължителен партньор на тези фондове. Проблем ще имат малките 

частни болници, които се опитват да надграждат в нещо, което липсва в големите 

болници. 

Той каза, че няма да има закриване на болници, по-правилно е да има вливане на 

болници, за да се запази ресурсът. 

 

www.nova.bg, 10.09.2019 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"   

https://nova.bg/news/view/2019/09/10/262214// 
  

Откриха лекарство срещу СПИН 
  

Установен е клас съединения, които разграждат молекулите на вируса на ХИВ 
  

Откриха лекарство срещу СПИН. Многонационален екип от учени твърди, че е открил 

клас съединения, които разграждат молекулите на вируса на ХИВ и ги правят неактивни, 

съобщава БГНЕС. 

Според прессъобщение на Южноуралския държавен университет (SUSU) механизмът 

разкрива цял клас съединения, които могат да бъдат използвани за лечение на различни 

заболявания, включително рак и ХИВ. 

„Значението на това откритие е, че едни и същи лекарства могат да се използват за 

различни видове заболявания“, се казва в съобщението. 

Ваксина срещу ХИВ вируса ще се тества върху хора 

Проф. Олег Ракитин, един от учените от екипа, обяснява, че въпросните съединения 

улесняват отстраняването на цинковия атом от молекулата на вируса на ХИВ, което го 

прави неактивен. 

„От самото начало считахме, че противораковият ефект на този клас лекарства е наш 

приоритет. Но изведнъж се оказа, че тези съединения проявяват висока и селективна 

активност срещу вируса на имунодефицита“, каза Ракитин. 

Учените подчертават, че този ефект е открит за първи път и че изследванията ще 

продължат, за да определят какви други заболявания от подобен характер могат да бъдат 

лекувани. 

ХИВ вирусът улеснява прогресиращата недостатъчност на имунната система на човека, 

позволявайки на други заболявания да процъфтяват в заразеното тяло. Средната 

продължителност на живота на заразен човек се изчислява на 9 до 11 години, сочат 

данните на UNAIDS. Според агенцията в момента 37,9 милиона души живеят с ХИВ, 

като 1,7 милиона са новозаразени през 2018 г. Новите инфекции намаляват от 1998 г., а 

смъртността, свързана със СПИН, намалява от 2004 г. UNAIDS се стреми да изкорени 

болестта изцяло до 2030 г. 
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Поръчка за онколекарства на стойност 1,3 млрд. лв. обяви здравното министерство 
  

Поръчка за онколекарства на стойност почти 1,3 млрд. лева с ДДС обяви 

Министерството на здравеопазването. Рамковото споразумение ще е за период от две 

години - от 1-ви януари 2020-та до 31-ви декември 2021-ва година, и касае доставка на 

противотуморни лекарства за 203 лечебни заведения в страната. 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/09/10/262214/
http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/porychka-za-onkolekarstva-na-stojnost-13-mlrd-lv-objavi-zdravnoto-ministerstvo-news_1374113.html
https://www.actualno.com/healthy/porychka-za-onkolekarstva-na-stojnost-13-mlrd-lv-objavi-zdravnoto-ministerstvo-news_1374113.html


Page | 3 

3 

Медикаментите в списъка са според получените от тях заявки за наименования и 

количества. 

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е на стойност почти 700 млн. 

лв. с ДДС, а втората – близо 491 млн. лв. с ДДС. Единствен критерий за избор на 

изпълнител е „най-ниска цена“, а офертите ще се отварят на 9-ти октомври. 

Припомняме, че според постановление от юни 2015 г. министърът на здравеопазването 

е Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. 

В изпълнение на възложените му функции чрез електронната система той е провел 

процедура по събиране на заявки за двугодишния период от 203 лечебни заведения – 

държавни и общински болници, комплексни онкологични центрове, държавни и 

общински лечебни заведения за психиатрична помощ, центрове за спешна медицинска 

помощ и др. 

В документацията на МЗ се посочва, че в рамките на провеждания вътрешен конкурентен 

избор/допълване на оферта ще бъдат заявявани количества според текущите нужди на 

всяко лечебно заведение - възложител. То от своя страна не е длъжно да заяви за доставка 

цялото договорено количество, а колкото са действителните му нужди, без да превишава 

договореното количество. 

Изисква се всяка доставка да се изпълни до 7 календарни дни след получаване на заявка 

от съответното лечебно заведение, а спешните доставки – до 6 часа. 

Лечебното заведение може да откаже приемането на медикаментите, ако в деня на 

тяхното пристигане или приемане остатъчният срок на годност е по-малък от 

определения минимален. Изисква се остатъчният срок да е не по–малък от 50% от срока, 

обявен от производителя. При доставка на лекарствени продукт с по-кратък от 

договорения срок на годност се дължи неустойка, с изключение на спешните доставки. 

 

www.zdrave.net, 10.09.2019г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
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Д-р Иван Маджаров: 
  

Проблемите в заплатите на медицинските специалисти са заради неизплатената 

надлимитна дейност 
  

63 процента от лекарите са над 50-годишна възраст. Причините за това са комплексни, 

но една от тях е, че дълго време преди около десетина години приемът държавна поръчка 

на студенти по медицина беше драстично съкратен в сравнение с тези, които завършваха 

преди повече от 30-40 години. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-

р Иван Маджаров пред БНТ снощи.   

По думите му преди 10 ноември 1989 г. е имало големи курсове в Медицинските 

университети, за да се покрият нуждите на държавата, но веднага след демократичните 

промени рязко се свива приема, сега берем плодовете на това. „Към този факт трябва да 

прибавим тенденцията, че ние сме в ЕС и движението на хора и капитали и услуги е 

свободно, която е характерна за целия свят - изтичане на мозъци от по-бедни към по-

богати страни“, допълни още д-р Маджаров. 

Според председателя на БЛС обаче най-големият проблем за кадрите идва от 

извършената и отчетена, но незаплатена надлимитна дейност. „Четири години вече 

имаме един факт - лекувани хора повечето от тях докарани с линейки до болниците, 

извършена е много работа, похарчени са средства за лекарства, за консумативи. С една 

дума единствените, които не са получили своето възнаграждение за това са лекарите и 

специалистите по здравни грижи. Става въпрос за тази дейност, която беше обявявана за 
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незаконна. Ние продължаваме да твърдим, че това е една от причините да имаме в 

момента толкова тежки проблеми по отношение на заплащането, особено на 

специалистите по здравни грижи. След два дни идва 11 септември, знаем, че за тогава е 

обявен протест от медицинските сестри. Ние винаги сме подкрепяли медицинските 

сестри, имаме различия по мястото и начина за това, което се протестира в момента. Факт 

е, че няма кой на жълтите павета да реши проблема със заплатите на медицинските 

сестри, те се определят от приходите на лечебните заведения. Единствените, които 

получават директно заплата от Министерство на здравеопазването са тези, които работят 

на пряко подчинение – лекари и медицински сестри от спешните центрове, или тези, 

които се финансират в детски ясли или училища“, обясни д-р Иван Маджаров. 

По думите му решението на проблема е този факт да бъде признат. „Или трябва да се 

осигурят повече средства през НЗОК или някой трябва да излезе и да каже, че не може 

да се плати всичко, което предлага в момента нашата здравна система. Защото не бива 

да си кривим душата, ние предлагаме на българските граждани изключително високо 

ниво по отношение на технологии, лекарства, диагностика и лечение“, каза още той и 

уточни, че когато се подобри събираемостта събираемостта на здравните вноски, тогава 

може да се говори за повишаването им. 

„Всички знаем, че в момента се отделя 4.3 процента от БВП за здравеопазване, а тези 8 

процента, за които се говори, тези 4.3 процента се допълват от джоба на самите граждани, 

когато се разболеят“, каза той. „Доплащането на първо място трябва да носи 

характеристика на регламентирано и законно, за да може да даде старт на доброволното 

застраховане от страна на гражданите. Защото, когато се разболеем сме най-уязвими, 

тогава се налага да плащаме, а когато предварително знаем, че не всичко ще бъде 

безплатно всеки от нас, ще вземем информирано решение да се застраховаме 

допълнително“, допълни още д-р Маджаров. 

Той допълни още, че механичното закриване на болници не е редно, но и механично 

задържане на болници, които не са рентабилни, също е грешна политика. „Според мен 

там трябва да се насочат усилията към преструктуриране на тези лечебни заведения, за 

да гарантираме на населението здравна помощ, а не сграда, която е изпразнена от 

съдържание“, каза д-р Иван Маджаров. 

 

www.zdrave.net, 10.09.2019г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
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Спешна помощ за здравеопазването поискаха полските медици 
  

Полските медицински асоциации поискаха Спешна помощ за здравеопазването и 

надпартийно решение за недостатъците на здравната система на страната в навечерието 

на парламентарните избори в страната, съобщи dpa/NAN. 

„Докато политиците играят политически игри над главите ни, ситуацията в 

здравеопазването се влошава“, каза на пресконференция Лукаш Янковски, ръководител 

на Регионалната медицинска камара във Варшава. 

Неговата организация, заедно със съсловните организации лекарите, фармацевтите, 

медицинските сестри и пациентските организации, представи исканията си в манифест 

пред депутатите и започна билборд-кампания за билборд, с която да се обърне внимание 

на недостатъците на здравната система в Полша. 

„Публичните разходи за здравеопазване: два пъти по-ниски от средните за ЕС“, гласи 

един билборд. „24 месеца чакане за ендокринолог“, гласи друг. 

Списъкът с искания включва увеличаване на разходите за здравеопазване до 6,8 на сто 

от брутния вътрешен продукт (БВП) до края на 2021 г. и до 9 на сто до края на 2030 г., 

http://www.zdrave.net/
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въвеждане на максимално време за чакане на пациентите, както и осигуряване на 

достатъчно болнични легла за гериатрични пациенти, за да достигнат средното ниво за 

ЕС до 2024 г. 

През февруари 2018 г. няколкомесечният протест на лекарите приключи, след като 

правителството се съгласи да увеличат заплатите им и обеща да увеличи разходите за 

здравеопазване до 6,0 на сто от БВП до 2024 г., които са под 5% процента в момента. 

Медиците обаче планират да подновят протеста през октомври, тъй като смятат, че 

правителството не изпълнява своя край на сделката. 

 

www.skener.news, 10.09.2019г. TC "www.skener.news" \f C \l "1"   

http://skener.news/2019/09/10/медицински-сестри-окупират-парла/ 
  

Медицински сестри „окупират“ парламента утре 
  

Към националния им протест за по-високи заплати ще се присъединят артисти и 

полицаи 
  

За истинска окупация на парламента са се подготвили медицински сестри от цялата 

страна. Утре, точно в 15.00 часа те ще се съберат на национален протест пред Народното 

събрание. 

„Протестът ще е, за промяна в законодателството, за достойно заплащане на труда ни, 

както и за алармиране на обществеността за безобразията,  който се извършват в 

болниците, в следствие на сега действащата здравеопазна система в България!“, 

съобщиха организаторите. 

Припомняме, специалистите по здравни грижи настояват за стартово възнаграждение за 

всички от две минимални заплати или в момента това прави 1120 лева. Властта обаче им 

обеща 950 лева, но и тези пари все още не са стигнали до голяма част от работещите в 

системата. 

Междувременно лидерката на протестното движение Мая Илиева беше уволнена от 

„Токуда“, а от легитимната съсловна организация БАПЗГ се чудят как да се завъртят, 

така че хем да подкрепят исканията на колегите си, хем да не са „виновни“ за бунтовете. 

От БЛС също признаха, че сестрите получават ниски възнаграждения за труда си, но бяха 

категорични, че със стачка нищо няма да се постигне и че еднакви заплати за всички „ни 

връщат назад“. 

В подкрепа на утрешния протест ще присъстват пациентски организации, част от 

гилдията на магистър-фармацевтите и лекарите-специализанти, Съюза на артистите в 

България, Синдикалната Федерация на служителите в МВР/СФСМВР/ и други 

синдикати и организации от страната, съобщиха още организаторите. 

 

VINF 18:35:31  10-09-2019 

      RM1833VI.030 

           

      Притесненията за недостиг на ваксини против грип през 2019 г. са 

неоснователни, заявяват от Министерството на здравеопазването   

           

      София, 10 септември /Лора Метанова, БТА/ 

           В България имунизационният обхват с грипни ваксини е твърде нисък, като за 

периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61 на 

сто), информират от пресцентъра на Министерството на здравеопазването, като обръщат 

http://www.skener.news/
http://skener.news/2019/09/10/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0/
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внимание, че изчисленията са на базата извършени продажби, а не на реално приложени 

дози. 

          Поради изключително ниския обхват с ваксината Министерство на 

здравеопазването е разработило Национална програма за подобряване на 

ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г. 

          Целева група на Националната програма са най-уязвимите - а именно 

лицата,  навършили 65 г. Имунизацията срещу сезонен грип е особено важна за хората в 

напреднала възраст, при които тежкото протичане и усложнения намаляват до 60 

процента, а смъртните случаи - с 80 на сто. 

          Целта за първата година от влизане в действие на Програмата е да се постигне 

10  на сто имунизационен обхват, който да се повишава плавно всяка следваща година 

от действието на Програмата, като през 2022 г. той трябва да бъде 25 процента. 

          При имунизационен обхват през 2017 г. от 2,4 на сто за всички рискови групи, 

Министерството на здравеопазването смята, че притесненията за недостиг на ваксини 

против грип през 2019 г. са неоснователни. 

          Принципът, по който ще се поставят ваксини, ще бъде заложен в Указание за реда 

за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип, 

осигурявани по Националната програма, изготвено от МЗ и НЗОК. След влизането му в 

сила личните лекари ще могат да заявяват количества ваксини за лица от пациентската 

си листа, отговарящи на критериите. Съгласно проекта на Указанието срокът за 

извършване на имунизациите обхваща периода от 1 октомври до 31 декември т. г. 

          Всяка ваксина се поставя след преценка на здравословното състояние на лицето и 

липсата на противопоказания. Общопрактикуващият лекар е този, който познава 

пациентите си и  и техните придружаващи заболявания. Той е и изпълнителят на 

Националната програма и има професионалната компетентност да препоръча 

имунизация с противогрипнаваксина. 

          МЗ ще извършва както периодични оценки и анализ на изпълнението на 

имунизациите при лицата от целевата група, така и годишни отчети за дейностите по 

програмата. При констатирана необходимост ще се търсят възможности за разширяване 

обхвата на програмата. 

          От здравното министерство припомнят, че имунизацията срещу грип е включена 

като препоръчителна съгласно Наредбата за имунизациите в Република България. 

          Препоръчва се всяка година на всички, навършили 65 години, както и на  възрастни 

и деца над 6-месечна възраст, страдащи от някои хронични заболявания,  живеещи в 

организирани колективи (специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, военни поделения, общежития и др.), хора  с повишен риск от заразяване във 

връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, 

медицински персонал и др.) или  които могат да заразят високорискови пациенти. 

 

www.bnt.bg, 10.09.2019г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

http://news.bnt.bg/bg/a/dimitr-manolov-tryabva-da-se-promeni-modelt-na-finansirane-

v-zdraveopazvaneto 
  

Димитър Манолов: Трябва да се промени моделът на финансиране в 

здравеопазването 

  

През 2020 година минималната работна заплата едва ли ще прескочи 600 лв. Това е 

мнението на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. 

Според него медицинските сестри трябва да получават 900 лв. заплата, но има болници, 

в които лекарите получават 800. И посочи, че на проблема със заплащането трябва да се 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/dimitr-manolov-tryabva-da-se-promeni-modelt-na-finansirane-v-zdraveopazvaneto
http://news.bnt.bg/bg/a/dimitr-manolov-tryabva-da-se-promeni-modelt-na-finansirane-v-zdraveopazvaneto
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погледне по съвсем различен начин. Трябва да се промени моделът на финансиране в 

здравеопазването, подчерта Манолов. 

Да се откажем от клиничните пътеки, да се мине към остойностяване на отделните 

дейности и когато има остойностяване, трудът на лекарите и медицинските сестри ще 

даде резултат. 

 

www.zdrave.net, 10.09.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 

https://www.zdrave.net//n10518 
  

Депутатите питат министър Ананиев за CryoSave 
  

Какво е бъдещето на българския клон на тъканна банка за съхранение на стволови клетки 

– CryoSave? Този въпрос е задала депутатът от ГЕРБ Теодора Георгиев на министъра на 

здравеопазването Кирил Ананиев. 

Депутатът заявява, че банката е подала заявление за прекратяване на лиценза у нас, тъй 

като компанията-майка е продала част от бизнеса. По думите на Георгиева има сключен 

договор между собственика на CryoSave и полската тъканна банка РВКМ. Въпросът към 

министър Ананиев е какво се случва със стволовите клетки от пъпната връв на деца на 

над 7500 български семейства и каква ще е съдбата на техните проби? 

Припомняме, че собственикът на CryoSave - холандското дружество ESPERITE N.V се е 

споразумяло с полската тъканна банка PBKM, която е придобила бизнеса със 

съхранението на стволови клетки от пъпна връв, но не е успяло да се споразумее за 

дейността по събирането на нови проби и поради това тази дейност е замразена. Неясно 

остава и бъдещето на българския клон. 

Депутатът от БСП Георги Михайлов е питал какво налага разкриването на ново лечебно 

заведение на територията на град Габрово, а депутатът от ДПС Джевдет Чакъров пита 

какви мерки могат да бъдат взети за решаване на проблема с недостигащите 

общопрактикуващи лекари в отдалечените и труднодостъпни райони. 

Депутатът от БСП д-р Валентина Найденова иска по-подробна информация относно 

новите финансиращи субекти в националната здравна система - осигурителни фондове 

или застрахователни дружества в предложения от министъра нов модел на 

здравеопазването. 

Очаква се министър Ананиев да отговори на въпросите по време на предстоящия 

парламентарен контрол на 13 септември. 

 

 TC "В. Сега" \f C \l "1" 

11.09.2019 г., с. 4 
  

Няколко съсловия излизат на протест 
  

Няколко съсловия - на медицинските сестри, на полицаите, артистите и част от 

фармацевтите, ще излязат на протест в сряда пред Народното събрание. 

Първоначално за тази дата беше планиран шестият протест на сестрите, които от 

пролетта настояват за по-високи възнаграждения и гарантирани поне две минимални 

работни заплати, а също и за отмяна на статута на болниците като търговски дружества. 

Въпреки че бюджетът отпусна средства, за които беше обявено, че са предназначени за 

ръст на заплатите, сестрите твърдят, че ако изобщо има такова, то е минимално. 

"Протестът ще е за промяна в законодателството, за достойно заплащане на труда ни, 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/n10518
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както и за алармиране на обществеността за безобразията, които се извършват в 

болниците, вследствие на сега действащата здравеопазна система в България“, 

съобщават организаторите. 

Към протеста ще се присъединят и полицаи, съобщиха от синдикалната Федерация на 

служителите в МВР. Те обявиха, че подкрепят сестрите, и от своя страна ще настояват 

отново за по-високо заплащане на нощния си труд. 

В подкрепа на протеста ще присъстват и част от фармацевтите - те пък са против 

въвеждането на нови регулации в аптеките, които изискват сериозна инвестиции и 

увеличават административната тежест. Участие са заявили и пациентски организации, 

лекари специализанти, Съюзът на артистите в България. 

 

/ Здравен Телеграф TC "В. Телеграф" \f C \l "1" 

11.09.2019 г., с. 17 
  

Регистрираха серума у нас, броим от 100 до 200 лв. за инжекция 
  

МИЛЕНА ДИМИТРОВА 
Ваксина за варицела ще бъде достъпна в аптеките у нас от следващата година. 

Серумът вече е получил разрешение за употреба в България от Изпълнителна агенция по 

лекарствата, научи „Здравен Телеграф". Регистрирането й е първата стъпка към 

създаването на Национална програма за варицела, чиято цел е да осигури безплатна 

ваксина за децата, чиито родители желаят да ги имунизират. Тя няма да бъде 

задължителна, но ще е достъпна за желаещите да я приложат, уточни главният държавен 

здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. 

Все още не е ясно колко ще трябва да броим за ваксината, защото във всяка страна тя е с 

различна цена, тъй като обикновено не е включена в националния имунизационен 

календар на съответните държави. Например в Италия се продават за над 90 евро, а в 

Чехия се търгуват за над 100 лева, отбелязват експерти. 

 

 

 


