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ПРЕСКЛИПИНГ 

12 декември 2019 г., четвъртък  

VINF  10:27:01  11-12-2019 

      MH1024VI.008 

      лекарски съюз - председател - коментар 

      

      Заради необосновани обвинения срещу лекари в обезкръвената специалност 

"Педиатрия" настъпи още по-голям отлив, смята председателят на Лекарския съюз 

           

      София, 11 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

         Заради необосновани обвинения срещу лекари в обезкръвената специалност 

"Педиатрия" настъпи още по-голям отлив. Това каза пред журналисти председателят на 

Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, който обясни, че съсловната организация 

досега не е взела отношения по случая с починалото преди дни в болница "Пирогов" 3-

годишно дете, тъй като са изчаквали резултатите от проверките. Проверяващите са 

посочили в докладите си, че детето е починало от двустранна хеморагична пневмония, 

придружена с кръвоизливи. Повече от 800 хиляди пациенти в света годишно умират 

заради подобни състояния, уточни той.    Неоснователно бяха наранени д-р Елена 

Георгиева и всичките ни колеги, каза още той. Маджаров изрази категоричното си 

мнение, че съсловната организация твърдо ще защитава медици, когато са нападани без 

доказателства. Призовавам всички да се борим заедно за истината, за да се гради доверие 

и вяра, защото има необходимост от това, добави още той. 

         В големите лечебни заведения трябва да има спешни портали, а хората ясно да знаят 

къде могат да потърсят помощ при нужда, вместо да се губи време, заяви Маджаров. 

 

VINF  12:24:01  11-12-2019 

      GI1221VI.014 

      МЗ - застрахователи - позиция 

      

      Застрахователни дружества без правно основание възлагат на държавна 

институция да подпомогне решаването на частноправен спор според МЗ 

 

      София, 11 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Застрахователни дружества без правно основание възлагат на държавна институция 

- Изпълнителна агенция "Медицински надзор" /ИАМН/, да подпомогне решаването на 

частноправен спор. Това се казва в позиция на Министерството на здравеопазването, 

изпратена до медиите по повод коментари на представители на застрахователни 

дружества за контролната дейност на агенцията.    

          От началото на годината в ИАМН са били получени 18 искания за проверки, от 

които 16 са били от Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие". Другите два 

сигнала, подадени от "Метлайф Юръп Д.А.К. - България", са били заради съмнение за 

застрахователна измама, които са били насочени към компетентните органи. От 

останалите 25 застрахователни дружества не са подавани искания за проверки или 

сигнали към ИАМН. 

          Исканията съдържат лични данни на различен брой физически лица, включително 

и специални категории данни - за здравния статус на лицата. Застрахованите лица не са 

давали съгласието си техните лични данни да се предоставят на ИАМН или друга 

държавна институция, се подчертава в позицията на МЗ. 
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          Искането от някои застрахователни дружества ИАМН да извърши проверка от 

правна и фактическа страна е действие, което е напълно различно от искането ИАМН да 

предостави налична информация. В съответствие с разпоредба от Кодекса за 

застраховането застрахователите имат законово основание да обработват получени 

данни на застрахованите субекти, но не и да ги споделят с трето лице, каквото се явява 

ИАМН. С друга разпоредба от Кодекса на застраховането се дава право на 

застрахователя на достъп до цялата медицинска документация за здравословното 

състояние на застрахованото лице, но не и да я споделя с други администратори, какъвто 

се явява ИАМН. 

          През 2019 г. са били извършени 44 проверки, засягащи нарушени икономически 

права на пациенти в 37 лечебни заведения и са били установени 460 нарушения. За тях 

са били съставени и връчени 20 акта за установяване на административни нарушения. 

Предстои връчването на още 406 акта за установяване на административни нарушения. 

ИАМН е изготвила план за тематични проверки на лечебни заведения в цялата страна по 

въпроси, свързани с икономическите права на пациентите, както и програма за 

превенция на този тип административни нарушения, се допълва още в позицията на МЗ. 

 

www.btv.bg TC "www.btv.bg" \f C \l "1" , 11.12.2019 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/lekarskijat-sajuz-zastana-zad-medicite-obvineni-zaradi-

smartta-na-deteto-obikolilo-3.html 
  

Лекарският съюз застана зад медиците, обвинени от родители за смъртта на 3-

годишно дете 
  

Преди да почине преди близо месец, момчето обиколи три болници 
  

Българският лекарски съюз застана зад медиците, обвинени от родителите на 3- 

годишното дете, починало преди близо месец и обиколило три столични болници. 

От съсловната организация заявиха, че държат да има силно доверие в средата, в която 

работят. 

Съюза препотвърди позицията си, че състоянието на детето е било несъвместимо с 

живота, а председателят на съюза заяви, че в световен мащаб загиват над 800 хил. души 

годишно от това заболяване. 

От съюза обясниха, че са запазили мълчание, защото са чакали доказателствата за 

смъртта на детето.  

Преди няколко дни заключенията от окончателния доклад на Медицински надзор 

показаха, че е починало следствие от изключително бързо развила се пневмония и 

състоянието му е било много тежко и неспасяемо. 

Малкият Алекс почина в болница Пирогов, след като обиколи 3 медицински заведения. 

Шефовете им бяха временно отстранени от длъжност по настояване на премиера Бойко 

Борисов. 

Директорите на Педиатрията , правителствена болница и Пирогов бяха отново върнати 

на работа. 

 

www.news.bg , 11.12.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1" 

https://news.bg/health/s-nov-sindikat-meditsite-zabivat-ostrie-v-garbovete-na-

upravlyavashtite.html 
  

С нов синдикат медиците забиват острие в гърбовете на управляващите 
  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/lekarskijat-sajuz-zastana-zad-medicite-obvineni-zaradi-smartta-na-deteto-obikolilo-3.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/lekarskijat-sajuz-zastana-zad-medicite-obvineni-zaradi-smartta-na-deteto-obikolilo-3.html
http://www.news.bg/
https://news.bg/health/s-nov-sindikat-meditsite-zabivat-ostrie-v-garbovete-na-upravlyavashtite.html
https://news.bg/health/s-nov-sindikat-meditsite-zabivat-ostrie-v-garbovete-na-upravlyavashtite.html


Page | 3 

3 

Борим се за премахването на всички корупционни схеми в здравеопазването. Нашата 10-

месечна борба беше преминала през всякакви метаморфози и накрая роди нещо, на което 

обстоятелствата ни принудиха - изградихме структура, която да ни защитава пред 

институциите. По такъв начин съпредседателят на Асоциацията на физиотерапевтите в 

България Бойка Анастасова представи новоучредения синдикат на медицинските 

специалисти на пресконференция в БТА. 

Организаторът на продължителните протести на медицинските сестри Мая Илиева 

припомни, че от месеци алармират за проблемите в здравеопазването, кражбите, липсата 

на кадри, минималните заплати и лошите условия на труд. 

"Наслушахме се на много обещания и стигнахме до извода, че ни е необходима 

организация, която да защитава нашите трудови права и да отстоявана нашите искания. 

Така се роди синдикатът на българските медицински специалисти", заяви тя. По нейни 

думи синдикатът вече е регистриран в съда, вписан в Агенцията по вписванията. 

Предстои да започне договаряне с работодателите по места, като има готовност за 

организиране на ефективни стачни действия, ако исканията им не бъдем чути. 

Времето на мирните протести свърши, идва времето на истински, работещ, 

професионален синдикат, категорична бе Илиева. Тя се надява, че новосъздадената 

структура, на която е председател, един ден ще стане и национално представена. 

От своя страна Димитрия Димитрова от Сдружението на фелдшерите посочи, че по 

време на протестите е станало ясно, че резултат има само там, където се действа с натиск 

и хората имат волята да преодолеят страха от риска да бъдат уволнени и да няма кой да 

ги защити. 

Тя е категорична, че създаването на синдикат, който да ръководи протестните действия, 

е повече от наложителен. 

Александър Александров от Сдружението поясни, че медицинският синдикат обединява 

всички професии, свързани със здравеопазването, без лекарската професия. 

Този синдикат ще е острието в гърбовете на управляващите и на министерството на 

здравеопазването, заяви той. Според него се е очертал двоен стандарт на управляващите 

- те защитавали правата на едни професии в здравеопазването, а други били 

недостатъчно представлявани. По негови думи синдикатът ще е защитник на отделните 

професии в България. 

Сред учредителите на синдиката е и Алиансът на българските акушерки. Павлина Герина 

посочи, че техен ангажимент ще бъде и защитата на авторитета на медицинската 

специалност, реабилитацията на доверието в компетенциите и спазването на 

договореностите на КТД. Тя подчерта, че тези усилия ще бъдат не само в името на 

медицинските специалисти, но и на пациентите. 

Медиците обявиха и че подготвят нов протест за неделя. 

 

www.zdrave.net, 11.12.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 

https://www.zdrave.net/-/n11431 
  

EMA: Метформинът в страните от ЕС е безопасен 
  

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) оповести, че разполага с информация за 

установени незначителни остатъчни количества от примеса N-нитрозодиметиламин (N-

nitrosodimethylamine, NDMA) в малък брой лекарства (извън територията на 

Европейския съюз (ЕС)) за лечение на захарен диабет, съдържащи метформин. 

От европейския лекарствен регулатор посочват, че количеството на NDMA в засегнатите 

метформин-съдържащи лекарства, извън територията на ЕС, е много малко и се явява 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n11431
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или в рамките на допустимите норми, или количеството му е по-малко дори от това, 

което хората получават от други източници, например определени храни или води. 

„Към този момент липсват данни, които сочат, че в ЕС метформин-съдържащите 

лекарства са засегнати от този проблем. Властите в ЕС са в процес на работа с 

фармацевтичните компании във връзка с анализа на лекарствените продукти в ЕС и ще 

предоставят допълнителна информация, когато бъде налична“, допълват от ЕMA. 

Агенцията препоръчва пациентите в страните от ЕС да продължат да приемат техните 

метформин-съдържащи лекарства, както обикновено. Оттам са категорични, че рискът 

от липсата на адекватно лечение на захарния диабет далеч надхвърля възможните ефекти 

от наличието на малкото, установено при анализите количество NDMA. 

„Медицинските специалисти трябва да напомнят на пациентите за важността на добрия 

контрол на захарния диабет“, припомнят още от ЕМА. 

 

www.news.bg , 11.12.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/health/lekarite-nyamat-teksta-na-natsionalniya-ramkov-dogovor-za-

2020-g.html 
  

Лекарите нямат текста на Националния рамков договор за 2020 г. 
  

Часове преди срещата на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) лекарите не разполагат с текста за Национален рамков договор за 2020 година. 

"Може да подпишем празен чек за догодина". За това алармира д-р Георги Тодоров, член 

на Контролната комисия на Българския лекарски съюз (БЛС) в писмо до news.bg. 

От разговора му с д-р Дечо Дечев, директор на НЗОК станало ясно, че текстът на 

Рамковия договор е изпратен на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров още вчера. 

"Нито по колегиите, нито на сайта на НЗОК сега в 14.20 мин на 11.12.2019 има текста на 

НРД 2020. Не само това, от нас се крие документ, по който следва да дискутираме след 

24 часа и след 48 часа. Надзора на НЗОК е обявен за 13.12.2019 следователно е нямало 

преговори между УС на БЛС и Надзора", пише д-р Тодоров. 

По думите му това е пълна подигравка с лекарите. "Не вярвайте, че са направени каквито 

и да е усилия от УС на БЛС, камо ли интензивни", пише той. В уверение на твърдението 

си казва - "само погледнете протоколите от преговорите, качени на сайта днес, там е 

договорено почти нищо". 

Никога досега не сме имали такива преговори, камо ли насрочен събор без текст и цени 

в Националния рамков договор поне 1 седмица по-рано, който да е ясен, признава 

представителят на БЛС. 

Той е категоричен, че сега е късно да се предостави текста - 1000 страници и повече за 

ден не може да се изчетат и да се коригират. А преговори за цени е нямало - справка - 

протоколите. Преговори с лекарствена дирекция е нямало - липсва протокол. Така, че 

ако искате може да им подпишем празен чек, негодува д-р Тодоров. 

   

www.investor.bg, 11.12.2019 г. TC "www.investor.bg" \f C \l "1" 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ananiev-mz-spodelia-principite-na-

progenerichnata-lekarstvena-politika-294802/ 
  

Ананиев: МЗ споделя принципите на прогенеричната лекарствена политика 
  

Реализирали са промени в нормативната уредба, които стимулират по-широкото 

прилагане на генерични и биоподобни медикаменти, посочи здравният министър 
  

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/lekarite-nyamat-teksta-na-natsionalniya-ramkov-dogovor-za-2020-g.html
https://news.bg/health/lekarite-nyamat-teksta-na-natsionalniya-ramkov-dogovor-za-2020-g.html
http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ananiev-mz-spodelia-principite-na-progenerichnata-lekarstvena-politika-294802/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ananiev-mz-spodelia-principite-na-progenerichnata-lekarstvena-politika-294802/
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Министерството на здравеопазването (МЗ) споделя принципите на прогенерична 

политика, която намалява разходите на обществения здравен фонд и увеличава достъпа 

до лечение за гражданите. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев на среща с 

президента на „Лекарства за Европа“ Кристоф Столер и генералния изпълнителен 

директор на организацията Адриан ван ден Ховен. 

В срещата взеха участие още зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева, 

председателят на Националния съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти 

проф. Николай Данчев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по 

лекарствата Богдан Кирилов, а от страна на БгФармА - председателят на УС Николай 

Хаджидончев, както и членове на УС на организацията, съобщава се на сайта на 

Министерството на здравеопазването. 

По думите на Кирил Ананиев министерството и Националният съвет за цени и 

реимбурсация на лекарствените продукти вече са реализирали промени в нормативната 

уредба, които стимулират по-широкото прилагане на генерични и биоподобни 

лекарствени продукти. В този контекст той посочи освобождаването от 10% отстъпка за 

генеричните и биоподобните медикаменти, при които няма конкуренция в съответната 

лекарствена група, както и ограничаването на темпа на намаляване на цените на 

генеричните медикаменти чрез удължаване на срока на служебната проверка на цените 

от 12 месеца на 24 месеца. 

Във фокуса на разговорите е поставена и темата за предизвикателствата пред МЗ, сред 

които е стремителният темп на нарастване навлизането на голям брой иновативни 

медикаменти, основно за терапията на различни видове онкологични и редки 

заболявания, хепатит С, мултиплена склероза и други, както и проблемите във външното 

ценово рефериране водещо до дъмпинг на цените на лекарства за масови, предимно 

сърдечно-съдови заболявания, и впоследствие – до напускане на пазара. Обърнато е 

внимание и на все още високите нива на доплащане от страна на гражданите за лекарства, 

на необходимостта от контрол върху паралелния експорт, на мястото на биоподобните 

медикаменти и контрола на разходите за лекарства. 

Обсъдени са ползотворните контакти между представителите на „Лекарства за Европа“ 

и българската държава, допринесли за окончателното приемане на Регламента за 

Отпадане на сертификата за допълнителна защита /СДЗ/ на данните за производство на 

медикаментите с отпаднал патент. 

По статията работи: Евгения Маринова 

 


