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ПРЕСКЛИПИНГ 

13 юни 2019, четвъртък 

  VINF  12:44:31  12-06-2019  

       GI1243VI.022 

       парламент - ДПС - среща - фармацевти 

        

       Фармацевтичният сектор подкрепя идеята на ДПС за намаляване ДДС върху 

лекарствата 

        

       София, 12 юни /Десислава Антова, БТА/ 

          Фармацевтичният сектор подкрепя идеята на ДПС за намаляване ДДС върху 

лекарствата. Това обяви на брифинг в парламента председателят на движението Мустафа 

Карадайъ след среща с представителите на сектора. Повече от час депутатите от ДПС 

разговаряха с проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз, 

Николай Хаджидончев, председател на Българската Генерична фармацевтична 

асоциация и Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на 

научноизследователските фармацевтични производители в България.  

          Миналата седмица ДПС обяви, че ще проведе срещи с браншовите организации, за 

да търси гаранции от тях, че ако бъде предприета стъпката за намаляване на данъка 

добавена стойност, то цените за крайните потребители ще паднат. Според Йордан Цонев, 

заместник-председател на парламентарната група, това е единственият сектор, в който 

има реални гаранции, че цените за крайния потребител ще паднат и то заради силната 

регулация от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата. Цонев, открои 

наличието на друг проблем: "финансирането на НЗОК от бюджета. Тук възниква 

въпросът, когато се получи този ефект от намаляване ставката ДДС или да кажем нулева 

ставка, тогава ефектът върху фиска, най-вероятно ще се отрази реципрочно на 

финансирането на НЗОК от бюджета, което е 1,1 млрд.лв. за тази година", коментира 

депутатът.  

          Йордан Цонев каза още, че това отново поставя въпроса за здравния модел. 

          На въпрос с колко по-евтини биха станали лекарствата за хората, Карадайъ 

коментира, че това е първа среща и е още много рано да се говори с конкретни числа. 

Той обясни, че представителите на фармацевтичния сектор са дошли подготвени и са 

представили точни данни какви са добавките на търговците на едро, какви са те за 

търговците на дребно и какво е отражението на ДДС върху лекарствата. "Тази картина я 

видяхме днес и според браншовите организации крайният ефект, би се получил при 

намаляване на ДДС, но още има какво да се работи", обясни Карадайъ. Той настоя, че 

сега е моментът за широко обществено обсъждане предвид предстоящата тема за 

държавния бюджет.  

          "Като резултат от срещата можем да заявим, че идеята, която постави ДПС, се 

одобрява от браншовите организации. Те обърнаха внимание върху лекарствата с 

лекарско предписание, тоест лекарствата с рецепти. Общо беше съгласието, че ако 

успеем да постигнем съгласие между браншовите организации, обществото и 

политиците, ще пристъпим към практически действия и конкретни законопроекти", каза 

още Карадайъ.  

          От ДПС обявиха, че утре от 10.00 часа депутатите ще се срещнат с 

производителите на хляб и продукти от брашно.  
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www.dir.bg, 12.06.2019 г.  

https://dnes.dir.bg/politika/farmatsevti-obeshtaha-na-dps-poevtinyavane-na-

lekarstvata-pri-po-nisko-dds 

 

Фармацевти обещаха на ДПС поевтиняване на лекарствата при по-ниско ДДС 

 

Трябва да се намери най-балансираното решение от гледна точка и на социалния 

ефект, и на фиска, каза Йордан Цонев 

 

Фармацията е единственият сектор, в който имаме реални гаранции, че цените ще паднат 

за крайния потребител при намаляване на ДДС, но може да се окаже, че така ще бъдат 

орязани бюджетните средства за Здравната каса. Затова трябва да се намери най-

балансираното решение от гледна точка и на социалния ефект, и на фиска. 

Това обяви зам.-шефът на ПГ на ДПС Йордан Цонев след среща на групата с Българския 

фармацевтичен съюз и други браншови организации. Повод за нея беше предложението 

на ДПС за намаляване на ДДС на лекарствата, хляба и книгите. 

Идеята за по-ниско ДДС за някои стоки дойде от депутата Делян Пеевски. 

Търсим решение, а не вдигане на рейтинга, имаме да изчистваме още въпроси, обясни 

Цонев. Според него при нулева или намалена ставка на ДДС върху лекарствата може да 

се окаже, че трябва да бъде намален бюджета на НЗОК от 1,1 млрд. лв., колкото е сега, с 

между 150 и 500 милиона. 

Идеята ни се одобрява от браншовите организации. Те дадоха фокус върху лекарствата 

с рецепти, обясни и лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Той каза, че срещата е първа, 

предстои нова. Имаме разбирането и подкрепата, ще търсим баланс между фискалния и 

социалния ефект, допълни той. От срещата се разбрало, че цените на лекарствата са най-

регулирания сектор в страната. 

Получихме уверението с практическа картина и цялостни схеми как се образува цената 

на лекарствата, добавките на търговците на едно и дребно и ДДС ставката, допълни 

Карадайъ. 

От БСП пък искат намаляване на 5% ДДС за книгите и хляба.  

Финансовият министър Владислав Горанов е твърдо против каквото и да е 

диференциране на ДДС. Премиерът Бойко Борисов също декларира, че няма да има 

промяна на данъците. 

 

VINF  12:57:31  12-06-2019  

       GI1256VI.027 

       здравен клъстер - предложения 

        

       Хранителните добавки да бъдат в публичен регистър и да има регулация в 

сектора, предлагат от Биотехнологичен и здравен клъстер 

               

       София, 12 юни /Десислава Пеева, БТА/ 

           Хранителните добавки да бъдат в публичен регистър и да има регулация в сектора, 

тъй като в момента не е ясно какво точно съдържат те. Това каза в националния пресклуб 

на БТА Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и здравен клъстер 

България. По думите й необходимо е да се регулира и предлагането на хранителните 

добавки. Има държави, в които хранителните добавки се подлагат на тестове, за да се 

установи съдържанието им, но това в страната ни не се прави, каза Димитър Димитров 

от клъстера. Тази тема се неглижира, допълниха от клъстера и изразиха недоволството 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/politika/farmatsevti-obeshtaha-na-dps-poevtinyavane-na-lekarstvata-pri-po-nisko-dds
https://dnes.dir.bg/politika/farmatsevti-obeshtaha-na-dps-poevtinyavane-na-lekarstvata-pri-po-nisko-dds
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си от различното отношение на институциите към българските производители на 

добавки и чуждестранните вносители.  

           Научните изследвателски лаборатории трябва да бъдат сертифицирани, каза още 

Ескенази и посочи, че дори български компании използват за тестовете си чужди 

лаборатории. В България има небходимата апаратура, но липсва сертифицирането на 

лабораторията, добави още тя. 

           Трябва да се направи картографиране на мощностите, ресурсите и потенциала на 

биотехнологичния сектор в България, единодушни бяха представителите на клъстера.  

       

       VINF  13:05:31  12-06-2019  

       GI1304VI.031 

       МС - лекарства - комисия 

        

       Правителството освободи София Пенева като член на Комисията по 

прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

               

       София, 12 юни /екип, БТА/ 

           Правителството освободи София Пенева като член на Комисията по прозрачност 

по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Пенева е отправила молба 

за освобождаване поради предстоящ продължителен отпуск за временна 

неработоспособност. 

 

           На мястото на София Пенева за член на Комисията по прозрачност е определена 

Веска Гергова, главен юрисконсулт в  Изпълнителната агенция по лекарства. Веска 

Гергова е член на постоянно действащи комитети и комисии на европейско ниво в 

областта на лекарствената политика.  

 

www.bnt.bg, 12.06.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/predsedatelyat-na-bls-dogovaryame-tseni-za-deynosti-ne-zaplati 

 

Председателят на БЛС: Договаряме цени за дейности, не заплати 

 

Българският лекарски съюз, по волята на законодателя, е партньор във формирането на 

политиката в здравеопазването, когато договаряме цени за дейности, а не за заплати. 

Нямаме възможност да договаряме заплати. Това коментира в сутрешния блок на БНТ 

председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. 

Специалистите по здравни грижи имат право да настояват за достойно заплащане, но в 

сегашната система на здравоосигурителния модел липсва субект, който да изпълни 

исканията на всички по равно. 

Според д-р Маджаров липсва остойностяване на труда, кариерно развитие. По думите 

му има по-тежки проблеми пред специалистите по здравни грижи - ще учи дълго време, 

но ще бъде третиран като помощници. 

Д-р Иван Маджаров каза, че там, където има намаляващо, застаряващо население, 

болниците да бъдат преструктурирани. По думите му в големите градове има достойно 

заплащане. 

 

 

 

 

 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/predsedatelyat-na-bls-dogovaryame-tseni-za-deynosti-ne-zaplati
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www.bnr.bg, 12.06.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101131068/poreden-protest-na-medicinski-sestri 

 

Пореден протест на медицински сестри 

 

Гергана Хрисчева 

Очаква се пореден протест на медицински сестри. От 15 часа на булеварда пред частната 

болница "Токуда" в София, те ще изразят подкрепата си за синдикалната лидерка от 

лечебното заведение Мая Илиева, която се оплаква от натиск, упражняван от 

ръководството. 

Илиева е сред активните организатори на протестите на медицинските специалисти с 

искане за по-високо заплащане и по-добри условия на труд. 

В страната този месец протестите включват и блокиране на пътни артерии. 

На протеста се очакват медицински сестри, фелдшери, физиотерапевти от цялата страна, 

обясни Мая Илиева. Тя вече е получила заплахи и искания за обяснения: 

"В болницата започнаха да ми оказват натиск, да се събират едни подписи, за да ме 

компрометират пред моите колеги и да ме отстранят от работа най-вероятно". 

В официално писмо в болницата се забранява протестът на територията на лечебното 

заведение. Затова медиците ще блокират булеварда. Забранена е била и исканата гладна 

стачка. В лечебното заведения тече подписка срещу Илиева по думите й, защото: 

"В самото уведомление съм написала при какви условия се работи в болницата, какви 

права са ни нарушени - нередовно изплащане на извънреден труд, минималната работна 

заплата не беше коригирана". 

Методиката на Министерство на здравеопазването за формиране на работните заплати е 

само за общинските и държавни болници и тя не се отнася за частните, коментира още 

Илиева. Затова протестът отново ще е за стартова заплата от две минимални работни 

заплати и отделяне на съсловните организации. 

 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/razsledvat-iztochvane-na-zdravnata-kasa-vyv-vraca-

2171073 

 

Разследват източване на Здравната каса във Враца 

 

Полицията във Враца разследва двама лекари заради съмнения за попълване на неверни 

документи с цел получаване на средства от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). 

На 11 юни 2019 г. служители от сектор „Противодействие на икономическата 

престъпност“ при ОД на МВР-Враца са извършили проверки в три лекарски кабинета - 

един в гр. Бяла Слатина и два села от община Бяла Слатина. Кабинетите са ползвани от 

двама лекари. При проверките са намерени и иззети 55 амбулаторни листове на 

пациенти, подписани и подпечатани от двамата лекари, както и с положени подписи за 

пациенти, удостоверяващи извършени медицински прегледи за времето от 5 до 12 март 

2019 г.  

Установено е, че в посочения период лекарите са били извън страната, а пациентите, 

нанесени в картоните, категорично заявяват, че не са ходили на преглед в посочените 

дати и положените подписи не са техни. Изготвените документи са отчетени пред РЗОК-

Враца с цел получаване на средства от бюджета на касата. 

Работата по случая продължава, уточняват от ОД на МВР-Враца. 

 

 

 

http://www.bnr.bg/
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https://dariknews.bg/regioni/vraca/razsledvat-iztochvane-na-zdravnata-kasa-vyv-vraca-2171073
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www.dnevnik.bg, 12.06.2019г. 

https://www.dnevnik.bg/politika/2019/06/12/3924076_dps_osuzna_che_ideiata_na_peevs

ki_za_po-nisuk_dds/ 

 

ДПС обяви, че идеята на Пеевски за по-нисък ДДС върху лекарствата ще намали 

парите за здраве 

 

След среща с фармацевтични организации в Народното събрание днес ръководството на 

парламентарната група на ДПС обяви, че евентуалното намаляване на данъка върху 

добавената стойност (ДДС) върху лекарствата дава гаранции за по-ниски цени за 

крайния потребител, но ще има негативен ефект върху фиска, който най-вероятно ще се 

отрази реципрочно върху финансирането на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) от бюджета. 

Идеята за намаляване на ДДС върху лекарствата бе анонсирана от депутата и бизнесмен 

Делян Пеевски при едно от идванията му в парламента след европейските избори на 26 

май. Предложението бе за намаляване на ставката от 20 на 5%. 

От думите на депутата от ДПС Йордан Цонев днес се разбра, че при различните варианти 

за намаляване или нулева ставка на ДДС върху лекарствата приходите в бюджета ще 

намалеят съответно със 150, 300 или 500 млн. лв. В същото време за т.г. финансирането 

на здравната каса от бюджета е 1.1 млрд. лв. При очаквания реципрочен ефект върху 

финансирането парите за здравеопазване може да намалеят със съответните суми. 

"Въпросът е за модела, който стои 15 години и никой не иска да го реши", каза още 

Цонев. От години ДПС предлага разбиване на монопола на здравната каса. 

На въпрос дали тогава намаляването на ДДС върху лекарствата няма да доведе до 

напрежение при финансирането на здравеопазването Йордан Цонев каза: "Това е 

разликата между ДПС и останалите партии. Затова ние не приемаме обвинението към 

нас, че правим популистки ходове, макар и то да бе направено от уважавания от всички 

премиер." 

От ДПС обявиха, че това е първа среща с фармацевтичните организации и предстоят и 

други, за да се намери балансът. Не бе представен разчет за различните варианти, за 

ефекта върху цените на лекарствата, както и за евентуалните загуби за бюджета. От 

думите на лидера Мустафа Карадайъ се разбра, че най-обсъжданият вариант е за 

намаляване на ставките само за лекарствата с рецепти. 

Утре парламентарната група на движението ще проведе срещи с хлебопроизводители 

заради другата идея - за по-нисък косвен данък върху хляба. 

 

www.zdrave.net, 12.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9732 

 

Отлaгат спорно постановление за купуване на лекарства от болниците с 6 месеца 

 

Възможно е да се стигне до липса на медикаменти в лечебните заведения 

 

Министерството на здравеопазването предлага правилото лекарствен продукт да не 

може да се продава на лечебните заведения на цена, по-висока от стойността, на която се 

заплаща с публични средства, да се прилага от 1 ноември 2019 г., вместо от 1 април 2019 

г. Това става ясно от проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти, публикуван от МЗ за обществено обсъждане. 

Срокът на обсъждането е 14 дена, като необходимостта да е по-кратък е продиктувана 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/06/12/3924076_dps_osuzna_che_ideiata_na_peevski_za_po-nisuk_dds/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/06/12/3924076_dps_osuzna_che_ideiata_na_peevski_za_po-nisuk_dds/
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9732
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от нуждата за осигуряване на непрекъснат достъп на българските пациенти до 

качествено и ефективно лечение с лекарствени продукти, пише в доклада на министъра. 

Според доклада очакваният резултат от отлагането на правилото е да се осъществи по-

плавен преход към адаптиране към нововъведената разпоредба за търговците на едро и 

лечебните заведения. „По този начин не би се прекъснал процеса по 

лекарствоснабдяване, в резултат на което не би се компрометирало качественото лечение 

на българските граждани“, пише в доклада. 

Самото прилагане на наредбата обаче крие доста въпросителни. 

Много ръководители на лечебните заведения във връзка с въведеното ограничение са 

подали сигнали за опасност от отказ от страна на търговците на едро да доставят 

лекарства на цена, съобразена с референтната стойност за опаковка, поради закупуване 

на посочените лекарствени продукти на стойност, по-висока от референтната.  Това е 

записано и в частичната предварителна оценка на въздействието от влизането в сила на 

новото правило. 

Именно това е една от главните причини за отлагане на влязлата в сила разпоредба, тъй 

като съществува реална опасност от прекъсване на лечението на българските пациенти 

и застрашаване на тяхното здраве, казват от министерството. 

След влизане в сила на разпоредбата се създават трудности при закупуването на 

определен кръг от лекарствени продукти или техни форми, поради възможността 

посочените лекарствени продукти да бъдат доставяни на лечебните заведения на цени, 

по-ниски от закупените от производител или притежател на разрешение за употреба. 

Това се дължи на факта, че референтната стойност се променя и понякога става по-ниска 

от разходите за производство, придобиване или реализация, заявяват от министерството. 

Като пример за възникване на проблем от МЗ посочват отказ (както устен, така и писмен) 

от страна на търговците на едро да доставят лекарствени продукти, предназначени за 

лечение на сърдечносъдови, ендокринни, неврологични, офталмологични заболявания, 

също и такива предназначени за обезболяване, антимикробни лекарствени продукти, 

както и електролитни разтвори, част от лечебния процес. 

Пред Zdrave.net болнични директори заявиха, че са притеснени от неяснотата в 

цялостната Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти.  

По думите им при лекарствата от Позитивния списък не са спирали проблемите с 

промени, с нови практики, с изменения. Има и много пропуски, които не са в полза на 

тези, които имат нужда, най-вече заради честата смяна на технологии. 

 „Затруднени сме от това, което се случва, поради неописаните процеси, които трябва да 

са ясни. Когато има промяна, тя трябва да бъде приложима бързо. Режимът става друг. 

Това ни притеснява, меко казано.  

Объркани са и пациенти, и специалисти. И много хора са отчаяни в това си объркване и 

това създава излишно напрежение. Това създава и неориентираност в средата“, каза 

директор на голяма болница. 

Според друг директор на голямо лечебно заведение промяната може да се отнесе само 

към лекарствата, доставяни чрез пряко договаряне. По думите му там потърпевши ще 

бъдат малките лечебни заведения и общинските болници, тъй като те са в по-лошо 

финансово състояние и съответно доставчиците не са склонни да преговарят с тях за 

отстъпки. 
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www.bnr.bg, 12.06.2019 г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101131048/zdravni-rabotnici-ot-plovdiv-otnovo-na-protest 

 

Здравни работници от Пловдив отново на протест 

 

Елена Крушкова - Радио Пловдив 

Специалистите по медицински грижи в Пловдив излизат следобед отново на протест  

пред сградата на общината.  

Исканията им остават същите - достойно заплащане и подобряване на условията на труд.  

Действията им  днес  са и в  подкрепа на медицинската сестра Мая Илиева, която е 

застрашена от дисциплинарно уволнение, заради организираните от нея протести в 

столицата. 

Тя вече е получила заплахи и искания за обяснения: 

"В болницата започнаха да ми оказват натиск, да се събират едни подписи, за да ме 

компрометират пред моите колеги и да ме отстранят от работа най-вероятно". 

В официално писмо в болницата се забранява протестът на територията на лечебното 

заведение. Забранена е била и исканата гладна стачка. 

Затова медиците ще блокират булеварда пред болница "Токуда" в София.  В лечебното 

заведения тече подписка срещу Илиева по думите й, защото: 

"В самото уведомление съм написала при какви условия се работи в болницата, какви 

права са ни нарушени - нередовно изплащане на извънреден труд, минималната работна 

заплата не беше коригирана". 

Методиката на Министерство на здравеопазването за формиране на работните заплати е 

само за общинските и държавни болници и тя не се отнася за частните, коментира още 

Илиева.  

Затова протестът отново ще е за стартова заплата от две минимални работни заплати и 

отделяне на съсловните организации. 

 

www.btv.bg, 12.06.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/protestat-na-medicinskite-sestri-skara-maja-manolova-i-

ministar-ananiev.html 

 

Протестът на медицинските сестри скара Мая Манолова и министър Ананиев 

 

Омбудсманът и здравният министър влязоха в словесна престрелка 

 

Медицински сестри излязоха и днес на протест срещу ниското заплащане. Поредното 

недоволство на медицинските работници предизвика напрежение между омбудсмана 

Мая Манолова и здравния министър Кирил Ананиев. 

Вчера Манолова подкрепи сестрите в Стара Загора и поиска реформа в цялата здравна 

система. Омбудсманът обвини ресорното министерство, че не спазва поетите 

ангажименти. 

По-късно в отворено писмо министър Ананиев отговори, че Манолова създава хаос в 

системата и припомни, че отпуснатите 50 милиона ще се отразят на заплатите на 

медиците през юни и юли.  

Днес отговорът на Мая Манолова не закъсня.  

„Наистина е срамно за един министър да твърди, че омбудсманът създава хаос. Ще 

продължавам да му преча, докато не почне да си гледа работата и не спре да лъже мед 

специалистите”, заяви омбудсманът. 

 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/plovdiv/post/101131048/zdravni-rabotnici-ot-plovdiv-otnovo-na-protest
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/protestat-na-medicinskite-sestri-skara-maja-manolova-i-ministar-ananiev.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/protestat-na-medicinskite-sestri-skara-maja-manolova-i-ministar-ananiev.html
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www.news.bg, 12.06.2019г. 

https://news.bg/health/manolova-kam-ananiev-ne-ste-v-pozitsiya-da-nazidavate.html 

 

Манолова към Ананиев: Не сте в позиция да назидавате 

 

Вчера омбудсманът Мая Манолова подкрепи протеста на медицинските сестри в Стара 

Загора. Общественият защитник изрази мнение, че те са прави да бъдат гневни, защото 

обещанията, които са им били дадени преди изборите, така и не са се случили. Според 

нея здравната система е "добре организиран хаос, от който парите изтичат". 

Отговорът от страна на министъра на здравеопазването не закъсня. По-късно в същия 

ден в свое отворено писмо до омбудсмана Кирил Ананиев отхвърли "спекулациите" на 

Манолова за възнагражденията на медицинските специалисти, както и обвиненията, че 

"парите изтичат". Той подчерта, че болниците са търговски дружества, поради което не 

разполага с правомощия да увеличава заплатите на медицинския персонал. Здравният 

министър изрази мнение, че действително има хаос в системата, но него го създавала 

самата Манолова. Въпреки това той нямало да иска извинение от нея. 

Днес омбудсманът отново се обърна към Кирил Ананиев с думите, че като министър той 

не е в позиция да назидава, а да дава на обществото, което го е поставило на поста му. 

Освен това Манолова подчерта, че не тя или гражданите са източникът на хаоса в 

системата, а този, у когото е властта - т.е. самият Ананиев. 

По-долу News.bg публикува отвореното писмо на омбудсмана без редакторска намеса: 

"Уважаеми господин Ананиев, 

Вчера пресцентърът на Министерството на здравеопазването разпространи Ваше 

"открито" писмо до мен. 

Най-интересното в него намирам накрая, където пишете, че не искате извинение за хаоса. 

Уважаеми господин Ананиев, като министър не сте в позиция да искате. Не сте в позиция 

да назидавате. Министрите са в позиция да дават на обществото. Министрите са слуги, 

а не господари на тези, които са ги избрали и от чиито данъци получават заплатите си. 

Що се отнася до хаоса, тук съм съгласна. Виждам хаоса не само на протестите на 

медиците, виждам го в жалбите на гражданите до омбудсмана всеки Божи ден. 

Не аз или гражданите сме източник на хаос в системата на здравеопазването. И да 

искаме, не можем да го създадем, защото не ние издаваме наредби, постановления, 

закони и административни актове. Източникът на хаос в която и да е сфера на 

държавното управление може да бъде само един - този, който има властта да го направи. 

Името му сега е Кирил Ананиев. 

Оправдавате се с това, че болниците са търговски дружества. Нима не го знаехте, когато 

щедро, заедно с премиера Борисов, обещахте 50 милиона лева за повишаване заплатите 

на медицинските специалисти, така че от 1 юни т.г. да бъде постигнато стартово 

възнаграждение от 950 лева, както е регламентирано в колективния трудов договор в 

отрасъл "Здравеопазване" (http://news.bnt.bg/bg/a/otpuskat-50-mln-leva-za-povishavane-

zaplatite-na-meditsinskite-sestri). 

Като Ви пречат търговските дружества, защо не променихте статута им досега? Или 

пречат само понякога, когато е удобно, а пък в други случаи не пречат, даже помагат. 

Изглежда, че Ви пречат не само търговските дружества. Пречеха Ви дълговете на 

болниците и даже самите болници, пречеха Ви лекарите, сестрите и специализантите, 

пречеха Ви дълговете на НЗОК към чужди болници, пречеше Ви предишният управител 

на НЗОК и по-предишният, пречат Ви новите лекарства и реекспортът на лекарствата, 

пречат Ви фирмите, внасящи лекарства и изотопи, пречеше Ви Фондът за лечение на 

деца, трансплантираните и чакащите за трансплантация. Сега се оказа, че и омбудсманът 

Ви пречи. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/manolova-kam-ananiev-ne-ste-v-pozitsiya-da-nazidavate.html
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Впрочем това, че Ви преча, приемам като признание и висока оценка. Аз получавам 

заплата, за да Ви преча всеки път, когато не провеждате добро управление и 

застрашавате правата на гражданите. 

Като стана дума за гражданите, страх ли Ви е от тях? Защо не се изправите очи в очи с 

медиците и да им кажете, че не можете да изпълните исканията им? Защо не приехте да 

участвате лично поне в един разговор с протестиращите във Враца, Ловеч, Стара Загора, 

Бургас, Видин и в другите градове медици? 

Лесно е да се разпореждате зад дебелите стени на министерския си кабинет. Когато обаче 

стане напечено, предпочитате да се скриете - кога зад парламента, кога зад премиера, 

кога зад заместничката Ви, изпратена да "опита" вкуса на врачанските яйца. 

Оправданията, изложени в писмото Ви, не се приемат. Времето за това отдавна отмина. 

Сега е време за резултати. Вашите са видими - виждат се по протестите на сестрите, 

фелдшерите, педиатрите и психиатрите в цялата страна, виждат се по емиграцията на 

лекарите, по липсата на общопрактикуващи лекари, по десетките съдебните дела на 

болници срещу НЗОК, по епидемиите от вирусен хепатит и морбили, по дефицитите на 

лекарства и на радиоизотопи, по жалбите на пациентите и още, и още. 

Обществото очакваше от Вас реформа, а получи само неизпълнени обещания. 

Уважаеми господин Ананиев, празните обещания и раздаването на субсидии не са 

реформа. С тях си купувате политическо време. 

Накрая - да се върнем към конкретното и да повторим. За тези, които забравят: 

Обещахте до 25 април т.г. да поставите на сайта на МЗ проект на закон за изменение на 

Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Можете да 

си припомните собствените обещания в звуковия файл (от 1:14:00 мин. след началото на 

записа - https://we.tl/t-SGqKlez1bf) от официалната Ви среща с медицинските 

специалисти. 

Обещахте до 10 май т.г. да изготвите нова методика за формиране на работните заплати, 

която да обсъдите на среща с протестиращите. 

Днес е 12 юни и до момента никой не е видял проекта освен Вас и Отрасловият съвет за 

тристранно сътрудничество в здравеопазването. 

 (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kiril-ananiev-ima-politicheska-volya-za-

uvelichava/) 

И отново да Ви повторя: Обещахте всички медицински специалисти да получат 

минимална работна заплата в размер на 950 лева и това да се види във фишовете заплати 

още на 1 юни. 

Кога, господин Ананиев, според Вашия календар ще настъпят 25 април, 10 май и 1 юни? 

За финал едно обещание от мен към Вас. 

Няма да Ви оставя на мира! Няма да Ви дам и един ден почивка, докато не решите най-

наболелите проблеми на здравната система. И не се съмнявайте, че ще изпълня това 

обещание! 

С дължимото в случая уважение, 

Мая Манолова, 

Омбудсман на Република България" 

 

www.zdrave.net, 12.06.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9741 

 

Екипът на MSD България засади 40 дръвчета 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9741
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Екипът на фармацевтична компания MSD България засади 40 дръвчета в гр. София. 

Инициативата е част от проект на Столична община за залесяване на града. Служителите 

на компанията засадиха 40 борове и липи в района на Борисовата градина и на СБАЛАГ 

"Майчин дом". 

Зелената инициатива се проведе в рамките на кампанията “Помагаме за по-добър живот”, 

която MSD организира под мотото „Засади растение, създай бъдеще“. Тя е продължение 

на проект, който компанията стартира през 2018 г. с цел трайно увеличаване на зелените 

площи на територията на България. Това е второто голямо събитие, насочено към 

екологично устойчивото развитие и социалната отговорност към обществото. Миналата 

година екипът на MSD постави началото на екоинициативата, като засади 56 дръвчета в 

центъра на Банско с идеята да помогне изграждането на по-добра зелена система на 

града.   

За втора поредна година служителите на компанията се включиха активно в кампанията 

за засаждане на дръвчета, този път в София, като показаха, че грижата за околната среда 

е от изключителна важност и демонстрираха желанието си да работят активно за 

опазването на природата. 

„Изключително горди сме, че подкрепихме инициативата на Столична община за 

залесяване на София. Екипът на MSD България никога не пропуска възможност да 

помогне за здравето и благосъстоянието на обществото с огромна енергия и страст! 

Имаме желание да продължим да работим активно за опазването на зелените системи на 

градовете в България“, заяви изпълнителният директор на MSD България – 

Константинос Папаянис. 

 

www.btv.bg, 12.06.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/eksperti-za-dds-za-lekarstvata-namaljavaneto-na-

stavkata-e-nozh-s-dve-ostrieta.html 

 

Експерти за ДДС за лекарствата: Намаляването на ставката е нож с две остриета 

 

Всяка година от данъка върху медикаментите в хазната влизат над 400 милиона 

лева 

 

ДПС с предложение за промени в данъчната политика. Хората на Ахмед Доган искат 

намаление на ставката за лекарствата на 5 процента. 

Макар че едното не следва от другото, ако ставката на лекарствата стане 5 на сто, е 

възможно цената на лекарствата да падне с под 10 процента. 

Ако ДДС-то върху медикаментите се премахне напълно, очакванията са за 17% спад. 

В момента лекарствата, както всички останали стоки и услуги, имат данък от 20 на сто. 

Единственото изключение е туризмът, който се облага с 9 процента. 

Вела Кръстева  има много заболявания, но парите не стигат за всичко изписано по 

рецепта 

Група фармацевтични организации представиха пред ДПС разчети и схеми, според 

които ако се намали ДДС върху медикаментите, ще има промяна и в цените. 

„Това е единственият сектор, в който имаме реални гаранции, че цените ще паднат за 

крайния потребител. Но тук имаме друг проблем с финансирането на Здравната каса”, 

обясни Йордан Цонев, зам.-председател на ПГ на ДПС. 

Според Цонев решението е баланс между социалния ефект и фиска, тъй като, ако има 

промяна в ставката на лекарствата, бюджетът на касата ще се свие с между 150 и 500 

милиона. 

Анализаторите не очакват добър ефект от промяната. 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/eksperti-za-dds-za-lekarstvata-namaljavaneto-na-stavkata-e-nozh-s-dve-ostrieta.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/eksperti-za-dds-za-lekarstvata-namaljavaneto-na-stavkata-e-nozh-s-dve-ostrieta.html
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„Диференцирането на ДДС не е добра идея, опитът на други страни показва,  че 

значително намалява ефектът при събиране на данъците и води до допълнително 

затруднение при администрирането им”, заяви Калоян Стайков, Институт за пазарна 

икономика. 

Всяка година от ДДС върху лекарствата в хазната влизат над 400 милиона лева. 

Миналата седмица премиерът и финансовият министър изразиха неодобрение към 

идеята за промяна в данъчна ставка върху лекарствата, хляба и книгите, лансирана от 

депутата Делян Пеевски. 

 

 
13.06.2019 г., с.8 

 

Падане на ДДС за лекарствата можело да намали цената им, но орязва и бюджета 

на НЗОК 

 

Фармацевтичният бранш подкрепи идеята на ДПС, но ще се търси баланс между 

социалния интерес и фиска. Днес се срещат с хлебопроизводителите 

 

Лили Иванова 

Фармацията е единственият сектор, в който имаме реални гаранции, че цените ще паднат 

за крайния потребител при намаляване на ДДС, но може да се окаже, че така ще бъдат 

орязани бюджетните средства за здравната каса. Затова трябва да се намери най-

балансираното решение от гледна точка и на социалния ефект, и на фиска. Това обяви 

зам.-шефът на ПГ на ДПС Йордан Цонев след среща на групата с Българския 

фармацевтичен съюз и други браншови организации. Повод за нея беше предложението 

на ДПС за намаляване на ДДС на лекарствата, хляба и книгите. 

Повече от час депутатите от ДПС разговаряха с проф. Илко Гетов, председател на 

Българския фармацевтичен съюз, Николай Хаджидончев, шеф на Българската генерична 

фармацевтична асоциация, и Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на 

научноизследователските фармацевтични производители в България. 

„Търсим решение, а не вдигане на рейтинга, имаме да изчистваме още въпроси“, обясни 

Цонев. Според него при нулева или намалена ставка на ДДС върху лекарствата може да 

се окаже, че трябва да бъде намален бюджетът на НЗОК от 1,1 млрд. лв., колкото е сега, 

с между 150 и 500 милиона. 

„Идеята ни се одобрява от браншовите организации. Те дадоха фокус върху лекарствата 

с рецепти“, обясни и лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. 

Той каза, че срещата е първа, предстои нова. Имаме разбирането и подкрепата, ще 

търсим баланс между фискалния и социалния ефект, допълни той. 

От срещата се разбрало, че цените на лекарствата са най-регулираният сектор в страната. 

„Получихме уверението с практическа картина и цялостни схеми как се образуват цената 

на лекарствата, добавките на търговците на едро и дребно и ДДС ставката“, допълни 

Карадайъ. 

Днес ДПС ще разговаря с представители на хлебопроизводителния бранш. 

„Няма да направим предложение, ако няма гаранции, че ще паднат цените“, категоричен 

бе Цонев. „Ако ще има реално поевтиняване за потребителите, го искаме, ако няма - за 

кого го правим? За производителите няма смисъл“, обясни по-рано и колегата му Делян 

Пеевски. И обяви, че е радостен, че управляващите са чули ДПС за безплатните детски 

градини и за книгите. 


