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ПРЕСКЛИПИНГ 

12 ноември 2018, понеделник    

  TC "В. Телеграф" \f C \l "1"  12.11.2018 г., с.2 

  
НЗОК въвежда таван на цените 

Болници точат касата с медицински изделия 
  
Установена е порочна практика да не се заприходяват медицински изделия в някои 

болници. 
Това е посочено като мотив за приемането на новата наредба към Закона за 

медицинските изделия, внесена от здравния министър Кирил Ананиев и социалния 

Бисер Петков. 
Злоупотребите с медицински изделия създават риск от използване на такива с 

неустановен произход, обясняват експерти от двете ведомства. Една от мерките е, че 

ще се даде възможност на НЗОК предварително да определя максимална стойност, до 

която да заплаща медицинските изделия според тяхната група. По този начин разходът 

на НЗОК за тях ще подлежи на контрол. Едно от условията касата да изплати 

стойността на дадено медицинско условие е то да няма регистриран с него инцидент в 

Изпълнителната агенция по лекарствата. Блокирани или изтеглени от пазара партиди 

през последните две години също ще бъдат мотив за отказ от финансиране. Наредбата 

ще гарантира на пациентите еднакво доплащане на медицински изделия, ако това се 

налага. 
Към 30 септември НЗОК е изплатила над 2,9 млрд. лв. здравноосигурителни плащания, 

става ясно от отговор на Ананиев на депутатски въпрос. Най-голяма част е за болнична 

помощ - 1,4 млрд. лв., следвана от лекарства, медицински продукти и диетични храни 

за домашно лечение и лекарствени продукти за злокачествени заболявания. От текущия 

отчет може да се направи извод, че „изпълнението на бюджета няма индикации за 

напрежение“ и се очертава дефицит до 50 млн. лв. в частта разходи за лекарства. 

 

   

 TC "В. Монитор" \f C \l "1"  12.11.2018 г., с. 5 
  

Липсват на пазара от две седмици, очакват се допълнителни 7000 дози 
Свършиха противогрипните ваксини 

  
Яна Йорданова 
Противогрипните ваксини свършиха. Оказва се, че имунизациите липсват от пазара от 

две седмици. Това обясни за „Монитор" главният държавен здравен инспектор д-р 

Ангел Кунчев. В аптечната мрежа са били разпространени 130 000 дози както 

обикновено, но те са се оказали недостатъчни. 
„Търговците ги внасят на база на консумацията от предишни години. Единият 

дистрибутор този сезон намали броя на ваксините с 20 000, а другият пък съответно ги 

увеличи с 10 000 и така отново се разпространиха около 130 000, както обикновено. 

Въпреки че у нас традиционно се имунизират около 2% от населението, явно тази 

година има по-голям интерес", коментира д-р Кунчев. Той уточни, че здравното 
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министерство се е договорило с един от производителите да бъдат вкарани 

допълнително 7000 дози от други пазари, които обаче според него ще свършат от 

аптечната мрежа за отрицателно време. Все още в страната няма случаи на грип, стана 

ясно от главния държавен здравен инспектор. 
Кунчев допълни и че обстановката след регистрираните случаи на хепатит А у нас вече 

се нормализира и заради ваксините до около месец проблемът ще бъде решен. 
От своя страна пък шефът на педиатричното отделение в Инфекциозна болница в 

столицата доц. Атанас Мангъров коментира, че пикът на болестта е бил юли-август, 

когато на ден при тях са постъпвали по 2-3 деца. 
„Най-зле беше положението във „Факултета". Досега сме приели около 140 деца, но 

обстановката се нормализира. Единственият начин да се предпазим е да се 

ваксинираме, защото все пак става дума за фекално замърсяване. И колкото и да 

спазваш хигиена, когато до теб живеят хора със странни хигиенни навици, нищо не 

можеш да направиш", обясни доц. Мангъров. Имунизацията може да се постави по 

всяко време на деца над 1 -годишна възраст. Мангъров уточни, че симптоматични са 

само около 10% от случаите, а пълното възстановяване става за период от 3-6 месеца. 

Пациентите чувстват обща неразположеност, отпадналост, болки по мускули и стави, 

болки под дясното подребрие. Урината става тъмнокафява и на следващия ден болните 

пожълтяват. Инкубационният период е 45 дни. 

   

www.nova.bg, 09.11.2018 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"   
https://nova.bg/news/view/2018/11/09/231427/ 
  
Ананиев: Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК е крачка напред 

Ресурсът му няма да се използва за други цели, увери здравният министър 
 
По време на парламентарния контрол в петък министърът на здравеопазването Кирил 

Ананиев изрази убедеността си, че преминаването на Фонда за лечение на деца към 

НЗОК е крачка напред. 
"Ресурсът за фонда от Министерството на финансите през Министерството на 

здравеопазването е като целеви трансфер и няма да се използва за други цели", увери 

Ананиев, цитиран от БТА. 
По думите му всичко, което досега е било финансирано от Фонда, вече ще се 

финансира от НЗОК. 
"Разчитаме много на капацитета на Касата, защото до момента управлява 80 млн.лв. и 

няма никакво оплакване по отношение на изразходването на тази средства или някой да 

не е получил грижа", посочи още министърът. 
Целта на преминаването на Фонда и на Комисията за лечение в чужбина към НЗОК е 

уеднаквяване на процедурите. Няма да се отнемат досега съществуващите права, а 

очакваният резултат е намаляване на срока за изчакване и по-добра финансова 

дисциплина, по-прецизна оценка на потребностите, пълна прозрачност, ясни 

медицински критерии въз основа на европейските критерии, коментира Ананиев. 
При окончателното приемане на Закона за бюджета на НЗОК за следващата година, 

който беше приет на първо четене, следва да бъдат издадени необходимите 

подзаконови нормативни актове. 
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 www.dnevnik.bg, 09.11.2018 г. TC "www.dnevnik.bg" \f C \l "1"   
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/11/09/3342828_zdravnoto_ministerstvo_shte_obsuj

da_predlojenie_za/ 
  

Здравното министерство ще обсъжда предложение за цветово етикиране на 

храните 
 
Идеята да се въведат така наречените светофарни етикети на хранителните продукти 

ще се обсъжда другата седмица в Министерството на здравеопазването, съобщава 

вестник "Труд". 
Големи мултинационални компании настояват "светофарната" сигнализация да бъде 

въведена експериментално в България и Румъния още за коледните им опаковки. Има 

огромен натиск от големи производители на безалкохолни напитки и шоколадови 

изделия, каза Магдалена Апостолова от Асоциацията на млекопреработвателите в 

България. 
Реално обаче няма разработена система на какъв принцип ще се избира какъв да бъде 

етикетът на един продукт. Например всички млечни продукти трябва да са с червен 

етикет заради високото съдържание на мазнини. В същото време газирана напитка, 

обявена с 0% захар, трябва да е със зелен етикет заради ниското съдържание на 

въглехидрати, въпреки че тя не е полезна за здравето на потребителя, обясняват 

експерти. От Асоциацията на млекопреработвателите вече подготвят становище до 

здравното министерство, в което настояват подобно предложение да не бъде приемано. 

Към позицията се присъединяват и от браншовите съюзи на хлебопроизводителите и 

месарите. 
Червеният етикет означава високо съдържание на определено хранително вещество. 

Желтият - нито високо, нито ниско съдържание на въпросното вещество, а зеленият - 

ниско съдържание на хранителното вещество. 
Димитър Димитров от Дирекция "Политики в агрохранителната верига" в 

Министерството на земеделието каза, че още от 2010 г. е имало идея в ЕС да се въведат 

подобни етикети, но тя не е била приета заради липсата на методология. Пред "Труд" 

той изразява изненадата си, че идеята се обсъжда, без да е информирано ведомството, в 

което работи. 
Нови промени влизат в сила от 2020 г. 
Върху етикета на храните вече задължително трябва да пише от коя държава е 

суровината, използвана за производството им. Това предвижда нов регламент за 

етикетиране на храните на ЕС, който влиза в сила у нас от 1 април 2020 година, съобщи 

Димитър Димитров. Така, ако кашкавалът например е произведен в България, но с 

вносно мляко, това трябва да се обозначи на опаковката, посочи той. Единият вариант е 

на етикета да пише "ЕС", "извън ЕС" или "ЕС и извън ЕС" (ако суровината е от два 

източника). Вторият, и по-точен вариант е да се посочи конкретен район, географска 

област. Информацията на етикета трябва да е с достатъчно голям шрифт, който не 

трябва да е под 75% спрямо размера на наименованието на продукта. 
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www.clinica.bg , 09.11.2018 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   
https://clinica.bg/6659- 
  

НЯМА ОПЛАКВАНИЯ КЪМ НЗОК ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА 
 

Няма оплаквания за липса на прозрачност към НЗОК от хората, които се лекуват в 

чужбина. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев по време на блиц контрола в 

парламента в отговор на въпрос свързан с бъдещето на Фонда за лечение на деца, 

предвид предложението структурата да се слее с НЗОК. 
„Целта на преструктурирането е уеднаквяване на процедурите и финансирането 

независимо от възрастта на пациентите чрез осигуряване на една контактна точка в 

лицето на НЗОК, която да администрира и финансира", каза Ананиев. Той увери, че 

няма да се отнемат досега съществуващи права на нуждаещите се пациенти, а парите 

преведени от МЗ няма да могат да се ползват за други цели. 
„Очаква се оптимизиране не процедурите 
за одобряване на лечение като се намали срока на изчакване и постигане на по-добра 

финансова дисциплина от страна НЗОК чрез по-прецизна оценка на потребностите. Ще 

се осигури пълна прозрачност. НЗОК взима решение на основа на ясни и обективни 

медицински критерии на основа на европейските стандарти за лечение на чужди 

граждани", разясни още здравният министър. 
Ако промените в системата предложени чрез бюджета на НЗОК бъдат окончателно 

приети, то от този момент 
ще са необходими 3 месеца за издаване 
на всички подзаконови нормативни актове, които ще уреждат новите дейности в 

здравния фонд. Каква ще бъде организацията на работа подлежи на обсъждане, разясни 

Ананиев. Ще бъдат обсъдени всички варианти, за да се вземе най-доброто решение, 

каза той. „Обсъжда се вариант за обособяване на административен капацитет на ЦФЛД 

като отделна дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална 

сигурност". Ще бъдат направени промени в правилника на НЗОК и вътрешните 

правила" , обясни още здравният министър и уточни, че до влизане в сила на промените 

процедурите по одобряване на лечение и заплащане, ще бъдат по досегашния ред. 
  

  

 TC "В. Монитор" \f C \l "1"  12.11.2018 г., с. 5 
  

С промени в наредбата, пуснати за обществено обсъждане 
Връзват цените на имплантите с тези в 3 страни от ЕС 

 
Силвия Николова 
Цените на медицинските изделия, купувани и ползвани от болниците у нас, вече ще 

имат таван, който ще бъде определян според референтните стойности в три други 

страни от Европейския съюз, в които здравноосигурителните фондове ги покриват. 

Това става ясно от проект на МС за изменение на наредбата, уреждаща заплащането на 

клапи, изкуствени стави и останалите импланти, публикуван за обществено обсъждане 

в страницата strategy.bg. 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6659-
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В момента болниците сами договарят цените на медицинските изделия, иначе 

заплащани от НЗОК. Практиката е всяко лечебно заведение само да прави търгове за 

имплантите, които са му необходими при лечението на пациентите. Разликите в 

стойностите, на които ги получават, обаче са ясен признак, че има големи 

разминавания, което пък е 
предпоставка за източване на НЗОК 
Опитът дотук е показвал, че в една болница цената на коремен имплант при отстранен 

панкреас е 800 лева, а в друга - 1000 лева и нагоре, поясниха здравни експерти. 
За разлика от съществуващия механизъм за регулация на цените на лекарствата, 

заплащани от НЗОК чрез създадения специално Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти, в областта на медицинските изделия 

регулация няма Това се подчертава и в мотивите към проекта за изменения, дадени от 

здравния министър Кирил Ананиев и колегата му по труда и социалната политика 

Бисер Петков. 
Сега съществува регистър на медицинските изделия, който се поддържа от 

Изпълнителната агенция по лекарствата Вносителите им са задължени да ги 

регистрират по вид, както и техните цени. Липсва обаче законова възможност тези цени 

да бъдат контролирани, както и сравнявани с цените на медицински изделия, които се 

заплащат от здравноосигурителни фондове на държави -членки на Европейския съюз. 
Идеята е НЗОК да успее да договори с дистрибуторите по-ниски цени на изделията, 
отколкото сега болниците. Чрез промените се цели разходите по това перо да бъдат 

намалени. За 2018 година НЗОК разполага в бюджета си с 98 млн. лв. за медицински 

изделия в болничната помощ, но те бяха почти изчерпани още в края на лятото. Към 

месец август за тях бяха похарчени 70,2 млн. лева 
Според промените НЗОК ще определя до каква стойност ще заплаща различни групи 

медицински изделия. Предвижда се тези от тях, които са 
най-разходоефективни, да бъдат заплащани на 100 процента 
Предвижда се още касата да планира и прогнозния им обем за една година напред, като 

това ще се изчислява на база на потреблението в предходната година. Идеята е по този 

начин да се постигне по-добро планиране на бюджета по това перо. 
Така подготвяните промени не ни дават сигурност на нас, пациентите, че това ще е в 

наша поза. Това коментира пред „Монитор" Иван Димитров, председател на 
Българския пациентски форум. Пестенето на средства не означава, че ще се купуват по-

качествени медицински изделия. Държавата се намесва във функциите на лекарите, 

които лекуват персонално всеки човек предвид неговото състояние, допълни Иван 

Димитров. По думите му предлаганият документ залага капана медиците да не могат да 

ползват най-добрите и доказани медицински изделия за болните. Според него по този 

начин правата на българските пациенти няма да бъдат защитени най-добре. 
  

www.dir.bg, 09.11.2018 г. TC "www.dir.bg" \f C \l "1"   
https://business.dir.bg/portfeyl/kakvi-danatsi-i-osigurovki-shte-plashtame-prez-2019-

godina 
 

Какви данъци и осигуровки ще плащаме през 2019 година 
Ако не прибягваме до външни заеми, приходите в бюджета определят до голяма 

степен и разходите 
 

Красимир Тодоров 
Институтът за пазарна икономика представи свой алтернативен бюджет за 2019 година. 

Експертите дават различен поглед върху харчовете на държавата, както и върху 

http://www.dir.bg/
https://business.dir.bg/portfeyl/kakvi-danatsi-i-osigurovki-shte-plashtame-prez-2019-godina
https://business.dir.bg/portfeyl/kakvi-danatsi-i-osigurovki-shte-plashtame-prez-2019-godina
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приходите, които плащаме всички ние, данъкоплатците. Те предлагат и някои различни 

от заложените в Бюджет 2019 от Министерството на финансите решения. 
Данъците и осигуровките, които плаща всеки българин са различни. Те зависят от 

работната му заплата при заетите и от размера на пенсията, който пенсионерите харчат 

през годината. Преки и косвени, данъците са основата, върху която се гради държавата. 

Добре е да сме информирани как ги събира държавата и колко плаща всеки един от нас. 
Ето и основните данъци и осигуровки, които ще плащаме и през 2019 година, по данни 

от алтернативния бюджет на ИПИ: 
1. Данък върху доходите. 
Това е пряк данък. От 2008 година е въведен "плосък данък върху доходите", което 

означава, че всички доходи се облагат с една ставка - в нашия случай 10%. Разлика има 

при облагане доходите на едноличните търговци - те дължат 15%, а парите, получени 

от дивиденти, се облагат с 5%. 
Този данък се плаща след изваждане на платените осигуровки от общия доход. Най-

често данъкът се отчислява от работодателя при изплащане на месечната заплата. Като 

цяло, данък върху общия доход дава около 11% от всички приходи в хазната, а като 

обем - за 2018 година се очаква той да е близо 3.4 милиарда лева. 
2. Осигурителни вноски. 
Плащат се както от работодателя, така и от работника. Има два вида - социални и 

здравни. Социалните отиват в Държавно обществено осигуряване (ДОО) и са 

предназначени за пенсия, болест, майчинство при жените, безработица и трудова 

злополука. Здравните отиват в НЗОК. Има разлика в социалните осигуровки при 

хората, родени преди 1960 година и след това. 
Осигурителните приходи са 29% от всички приходи в хазната. За 2018 година се очаква 

те да достигнат 6.6 милиарда лева за ДОО и 2.6 милиарда лева за НЗОК. 
3. Данък върху печалбата. 
Също пряк данък. От 2007 година е 10%, с което от 2008 година бе изравнен с данъка 

върху дохода на физическите лица. Плаща се от юридически лица, регистрирани в 

България. 
Като дял от общите приходи в хазната, заема 8%. За 2018 година се очаква да достигне 

2.4 милиарда лева. 
4. Данък върху добавената стойност (ДДС) 
Това е косвен данък. Той натоварва потреблението на хората, независимо от техните 

доходи. У нас той е 20%, което означава, че от всяка стока или услуга, която купуваме, 

1/5 от цената се връща в хазната. Само в туризма имаме диференциран данък от 9%. 
Това е данък с най-голяма тежест за хазната. Държи дял от 31% от всички приходи на 

държавата. През 2018 година се очаква от него да бъдат събрани 9.8 милиарда лева. 
5. Акцизи. 
Друг важен за държавата косвен данък. Налага се върху определени стоки и не отменя 

и налагането на ДДС върху тях. Сред тях са цигари, алкохол и горива. 
Като дял, държи 16% от всички приходи на държавата и за 2018 година се очаква да 

достигне 5.1 милиарда лева. 
6. Мита. 
Косвен данък, чиято тежест намаля след приемането ни в ЕС и падане на облагането на 

европейските стоки. В последните години от мита се събират 150-160 милиона лева. 
7. Местни данъци. 
Внасят се в общинските бюджети и се определят от общините. Включва облагане на 

имоти, туристическа такса, патентни данъци. Общо общините събират около 1 милиард 

лева, но повечето са в големите ни градове и столицата. 
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Нова дрога прави зависимите агресивни и канибали 
Веществото се внася легално, защото химичният му състав е същият като на 

солите за вана 
 
Нов вид наркотик се предлага на подрастващите, сигнализираха от Областния съвет по 

наркотични вещества в Благоевград. Дрогата има много наименования, но особеното 

при нея е, че кара потребителите си да бъдат крайно агресивни. До този момент няма 

регистрирани инциденти, но според експертите мерки трябва да се вземат незабавно. 
На външен вид новият наркотик прилича много на соли за вана. Затова е популярен и 

под това име. Нарича се още „Синьо кадифе“, „Ванила скай“ и „Облак 9“. Химичният 

състав на веществото е такъв, че позволява то да се внася съвсем легално през 

границата - като соли за вана. 
„Бяло вещество, което е под формата на кристали, може и да е прахообразно и 

съответно се ползва така, както кокаинът и амфетите. Но действието му върху мозъка е 

много драстично, поради което и действията на самите пък наркозависими са 

неконтролируеми“, обясни за NOVA д-р Теменужка Любенова. 
Една доза се продава за около 20 лева. Действието й трае между 10 и 30 минути, но 

понякога причинява халюцинации и месеци след употребата на веществото. Дрогата 

може да предизвика дори желание за консумация на човешка плът. 
„Наркотикът кара мозъчните клетки да функционират по неспецифичен за тях начин. 

Оттам те подават фалшиви сигнали на нашите рецептори - очи, уши, нос. Затова се 

появяват и халюцинациите и надрусани с такъв вид наркотик наистина виждат около 

себе си съвсем различни неща. Скачат да ядат хора, защото не виждат тях. Когато 

дойдат на себе си, най-вероятно нямат спомен, за това което са правили“, поясни 

Магдалена Рахова от Областния съвет по наркотични вещества в Благоевград. 
Новата дрога може да причини още спиране на дишането, високо кръвно налагяне, 

инфаркти и инсулти. 
Наркотикът е леснодостъпен, дилърите го предлагат навсякъде. 
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