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ПРЕСКЛИПИНГ 

14 август 2019 г., сряда 

 
www.zdrave.net, 13.08.2019г. 
https://www.zdrave.net/-/n10299 
 
Промените в устава на БФС влизат в сила от днес 
 
Промените в устава на Българския фармацевтичен съюз влизат в сила от днес, 
след като в Държавен вестник беше обнародван Закона за съсловната 
организация на магистър-фармацевтите приет в последното за сезона заседание 
на парламента. 
Главните изменения в закона, които бяха предмет на спорове между 
управляващите и опозицията, бяха промените в представителността на общите 
събрания и конгресите на БФС. От БСП настояваха да няма промяна и да остане 
бройката един делегат на десет души, докато от МС бяха предложили един 
делегат да се излъчва на 20 души. В крайна сметка беше прието компромисното 
предложени на д-р Даниела Дариткова един делегат да се излъчва на всеки 15 
души членове. 
Парламентът прие общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се 
формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 
трима членове. По предложение на д-р Дариткова отпадна и предложението на 
МЗ решенията на органите на БФС на национално равнище са задължителни за 
регионалните колегии и за членовете на БФС. 
Със закона се дават се допълнителни правомощия на контролната комисия към 
БФС, която ще контролира законосъобразността и съответствието с устава на 
взетите от управителния съвет на БФС решения и тяхното изпълнение; ще 
контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните 
колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и 
тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия 
на съответната регионална фармацевтична колегия и ще свиква общо събрание 
на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на 
съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова. При 
констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на 
БФС контролната комисия ще свиква извънредно заседание на общото събрание 
на регионалната фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаването на 
решението на контролната комисия на БФС. 
В срок до два месеца от днес, Регионалните фармацевтични колегии на БФС 
трябва да проведат избор на делегати за общо събрание на колегията. До четири 
месеца пък трябва да се проведат общите събрания, които да излъчат делегати за 
следващото редовно заседание на конгрес на БФС. 
 
 
www.dariknews.bg, 13.08.2019 г. 
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/pacienti-alarmirat-za-lipsata-na-
lekarstvo-za-mukoviscidoza-v-aptekite-2181552 
 
Пациенти алармират за липсата на лекарство за муковисцидоза в аптеките 
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Редактор: Йоана Кръстева 
Пациентски организации „Заедно с теб“ алармират, че са получили множество 
сигнали от пациенти, че в аптечната мрежа от началото на месеца липсва 
лекарството "креон", което е необходимо на пациенти с муковисцидоза, съобщиха 
от организацията. 
"Това е жизнено важно ежедневно лекарство - ензим за пациентите с 
муковисцидоза (основно деца, но и възрастни). Сигналите са за липси от цялата 
страна: Пловдив, Провадия, Димитровград и др. Креонът се поема от НЗОК, но 
имаме сигнал, че в някои аптеки се предлага срещу заплащане. Очакваме спешно 
решение от министъра на здравеопазването г-н Ананиев за осигуряване на 
правилното, жизненоважно и навременно лечение на тези пациенти, които често 
стигат до необходимост от белодробни трансплантации", пише още в писмото на 
организациите. 
 
www.clinica.bg, 13.08.2019г. 
https://clinica.bg/9187- 
 
ИАЛ ПРОВЕРЯВА ЗА ЛИПСВАЩО ЛЕКАРСТВО 
 
ИАЛ проверява сигнал за липсващо лекарство. Той е гласи, че в аптечната мрежа 
от началото на месеца липсва „Креон", който е необходим медикамент за 
пациенти с муковисцидоза. По случая е започнала проверка, а проблеми с 
наличието на лекарството в аптеките е имало от януари до април, казаха от МЗ за 
clinica. bg. 
Подадената информация за недостиг на медикамента е от страна на пациентски 
организации „Заедно с теб". „Лекарството липсва в цялата страна - Пловдив, 
Провадия, Димитровград и др. Креонът се поема от НЗОК, но имаме сигнал, че в 
някои аптеки се предлага срещу заплащане", казват оттам. 
Същевременно от МЗ обясниха, 
че други сигнали за липсата на лекарството от страна на граждани в момента 
няма. Проблеми с наличието на медикамента обаче е имало от януари до края на 
март. 
На 15 януари притежателят на разрешението за употреба(ПРУ) на продукта - 
,,Майлан" информира ИАЛ за временно преустановяване на продажбите на Креон 
в България, поради ограничен производствен капацитет на производителя. 
На 3 април ПРУ изпраща ново уведомление,  
в което казва, че възобновява продажбите от 5 април.  Между януари и април, в 
края на март постъпва един сигнал от гражданин за липсата на Kreon 25 000 Ph. 
Eur. U 300 mg hard gastro-resistant capsules x 20, обясниха от МЗ. Тогава ИАЛ 
установява, ПРУ на продукта е осъществявал равномерно разпределение на 
лекарството към търговците на едро в страната, с изключение на месец март, за 
което е уведомил. - ,,Майлан" декларира и планираните доставки до края на 
годината. Публикуваме ги по дати и количества. 
20.05.2019 г.-23 364 оп. 
17.06.2019 г.-11 764 оп. 
20.07.2019 г.-10 895 оп. 
20.08.2019 г.-14 254 оп. 
20.09.2019 г.-11 764 оп. 
20.10.2019 г.-11 764 оп. 
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20.11.2019 г.-11 486 оп. 
 
www.bnr.bg, 13.08.2019 г. 
http://bnr.bg/plovdiv/post/101155109/otkrivat-nauchnoizsledovatelski-
institut-kam-mu-v-plovdiv 
 
Откриват Научноизследователски институт към МУ в Пловдив 
Министерският съвет одобри откриването на Научноизследователски институт в 
структурата на Медицинския университет – Пловдив. Предложението е на 
ректора и на Академичния съвет на висшето училище. 
Институтът се създава с цел обединяване на изследователската дейност на 
преподаватели, студенти и докторанти, осигуряване на по-високо качество на 
научните изследвания, създаване на възможност за иновации, привличане на 
интелектуален потенциал, развитие на научно сътрудничество с други 
организации в страната и чужбина, както и участие в изследователски мрежи. 
В института ще се провеждат изследвания в областта на молекулната и 
регенеративна медицина, транслационната невронаука, съвременните 
технологии в денталната медицина, симулационно-обучителните технологии, 
иновативните диагностични подходи, химикофармацевтичните иновации в 
персонализираната медицина, иновативните нанотехнологии, детското развитие 
и безопасността на пациента в хирургията. 
Откриването на научноизследователски институт в структурата на Медицинския 
университет е част от мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето 
образование в България за периода 2014 - 2020 година и Националната стратегия 
за развитие на научните изследвания 2020. 
 
www.bnr.bg, 13.08.2019 г. 
http://bnr.bg/horizont/post/101154420 
 
Пациентската организация „Лечение с хомеопатия” настоява за отмяна на 
разпоредба от Закона за здравето 
 
Автор: Таня Милушева 
Висше специализирано образование по хомеопатия поискаха представители на 
Националната пациентска организация "Лечение с хомеопатия". Те са недоволни, 
че единственото обучение по хомеопатия, което преминават българските лекари, 
са специализирани курсове, вместо няколкогодишно задълбочено обучение, 
както например е в Индия. Председателят на организацията Виктор Попов 
възрази и срещу ограничението хомеопатия да може да практикуват медици само 
от страни от Европейския съюз: 
"Само хора, които са от ЕС и други две-три държави могат да практикуват и да 
лекуват у нас. Вероятно има някакъв дълбок смисъл, до който аз не стигам. Та 
нима в Турция има кадърен хомеопат, аз не мога да се лекувам при него и това е 
противозаконно той да дойде и да ме излекува? И отново смисълът на закона 
сякаш не е да обслужва обществения интерес, да имаме по-добро здраве, а сякаш 
да възпрепятства качествената и висококачествената хомеопатия. Отново 
аргумент срещу тази разпоредба", заяви Виктор Попов от организацията 
"Лечение с хомеопатия". 
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"Хората, които желаят да се лекуват с хомеопатия, трябва да получат максимално 
високо ниво на този вид лечение. Условието, без което не може, е фигурата на 
лекаря хомеопат, който е учил само хомеопатия. У нас такава специалност обаче 
няма". Това сподели в предаването "12+4" Виктор Попов. 
"Този въпрос се повдига в много критичен момент, в който в много държави 
академици и научни работници обявиха хомеопатията за лъженаука. Законът не 
разрешава на кой да е лекар да се занимава с хомеопатия. Наредбата изисква 
лекарят да има завършен двугодишен курс, който се приема от академичните 
съвети", поясни Петко Загорчев, председател на Сдружението на лекарите 
хомеопати и уточни: 
"Основното обвинение в европейските страни към хомеопатията е, че когато 
пациентът отива към хомеопат, няма възможност за първичен качествен 
медицински преглед. Хомеопатична семиология е начин да надраснеш 
конвенционалния преглед и да го доусъвършенстваш от позицията на 
холистичната медицина". 
 

www.news.bg, 13.08.2019 г. 
https://news.bg/health/nzok-i-sindikatite-podpisaha-osmi-kolektiven-
dogovor.html 
 
НЗОК и синдикатите подписаха осми колективен договор 
 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и двата официално 
представени синдиката- Национален синдикат на административните 
служители ПОДКРЕПА и Федерация на синдикатите в здравеопазването към 
КНСБ, подписаха осмия за системата колективен трудов договор. Това 
съобщиха от НЗОК. 
Основните приоритети в договора са постигане на справедливо заплащане на 
труда на служителите, за преодоляване на текучеството на кадри, както и за 
привличане на млади специалисти.  
От НЗОК отбелязват, че до сега числеността на персонала и заплащането 
запазват ниско ниво. 
По думите им много лекари, IT-специалисти и други висококвалифицирани 
кадри са напуснали системата поради ниското заплащане на труда им. 
 

www.clinica.bg , 13.08.2019 г.  
https://clinica.bg/9183- 
 
ДЕФИЦИТ НА КАДРИ И В НЗОК 
 
Висококвалифицирани служители напускат НЗОК заради ниско заплащане. Това 
съобщиха от здравния фонд, след подписването на осмия Колективен трудов 
договор (КТД) 2019 между институцията и синдикатите. Той урежда правилата за 
работа и заплащането на служителите в здравния фонд и регионалните каси.  
Договорът е между институцията и двата официално представени синдиката – 
Национален синдикат на административните служители ПОДКРЕПА и Федерация 
на синдикатите в здравеопазването към КНСБ."През годините НЗОК поема 
изпълнението на все повече дейности, ангажимент досега на други институции, а 
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числеността на персонала и заплащането запазват традиционно ниско ниво. 
Много служители - лекари, IT-специалисти и други висококвалифицирани кадри 
напуснаха системата поради ниското заплащане на техния труд. За 20-те години 
от съществуването на НЗОК служителите на институцията доказаха, че 
притежават професионална компетентност за изпълнение на специфичните 
задачи и функции на касата", посочиха от касата. 
Затова в подписания Колективен трудов договор 
са залегнали клаузи ръководството на НЗОК и двата  синдиката да работят заедно 
за постигане на справедливо заплащане на труда на служителите, за 
преодоляване на текучеството на кадри, както и за привличане на млади 
специалисти. Целта е НЗОК да се справи с отговорността и увеличаващата се по 
вид и обем дейност, както и да отговори на очакванията на здравноосигурените. 
 
 
 
VINF  17:51:31  13-08-2019  
       MH1750VI.011 
       БЛС - специализанти - предложения 
        
       Съсловната организация и млади лекари предлагат промени в наредбата 
за специализация  
        
       София, 13 август /Десислава Пеева, БТА/ 
           Ръководството на Българския лекарски съюз /БЛС/, заедно с лекари 
специализанти и завършващи студенти по медицина са представили пред 
заместник-министъра на  здравеопазването Жени Начева своите предложения, 
свързани с промени в наредбата за специализация. Това съобщиха от БЛС. 
Лекарите са изразили несъгласието си с предвижданите промени, според които 
специализиращите на държавна издръжка да бъдат служебно разпределяни след 
приключването на специализацията в посочени от Министерството на 
здравеопазването /МЗ/ лечебни заведения. В предложените от МЗ промени се 
предвижда, че ако специализантът не изпълни задължението си, трябва да връща 
заплатите, получените по време на специализацията.  
           По време на срещата лекарите са предложили да отпадне служебното 
разпределение, а вместо него МЗ да обяви къде в страната и за кои специалности 
има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя 
болница да сключи договор. Целта е  специализантите, кандидатстващи за 
финансираните от МЗ специалности, да знаят предварително къде и при какви 
условия ще работят след като завършат обучението си. Лекарите настояват да 
бъде запазен съществуващият механизъм за специализация -  разкриване на 
места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има 
възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор 
необходимия брой млади лекари по съответните специалности, предлагат още 
лекарите. Според медиците трябва да има прозрачни конкурси за назначаване на 
специализанти, както и  унифициране на критериите в конкурсите и на 
документите за кандидатстване.   
            Заместник-министър Жени Начева е поела ангажимент да представи 
предложенията пред министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Начева е 
обяснила, че новата   наредба и към този момент не предвижда служебно 
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разпределение в конкретни лечебни заведения и вероятно има недостатъчно 
ясно формулиран нормативен текст, допълниха още от БЛС. Начева е уверила, че 
правото на свободен избор къде да специализират младите лекари няма да бъде 
засегнато. 
 
www.dnevnik.bg, 13.08.2019 г.  
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/08/13/3950666_zdravnoto_ministerstvo_
pak_shte_umuva_za/ 
 
Здравното министерство пак ще умува за специализациите след недоволство 
от млади лекари 
 
Юлиана Колева 
Здравното министерство е склонно да обмисли промени в наредбата за 
придобиване на медицинска специалност, която предвижда лекар специализант, 
на когото държавата е плащала специализацията, да трябва три години след 
завършването на обучението си да остане да работи в България, и то в конкретни 
болници с недостиг на кадри, посочени от здравното министерство. 
Наредбата, влязла в сила в края юли, предизвика недоволство от специализанти, 
те обявиха, че ще я обжалват, тъй като с похвати отпреди 1989 г. те ще бъдат 
закрепостени и разпределени служебно да работят из страната. Заради реакцията 
ръководството на Българския лекарски съюз се срещна с младите лекари и 
подкрепи притесненията им. А днес съюзът инициира и среща със зам.-министър 
Жени Начева, на която са обсъдени проблемите. 
"Жени Начева обясни, че новата наредба и към този момент не предвижда 
служебно разпределение в конкретни лечебни заведения за финансираните от 
Министерството на здравеопазването и че става въпрос за недостатъчно ясно 
формулиран текст на наредбата", се казва в съобщението след срещата от 
Българския лекарски съюз. Начева уверила, че "правото на свободен избор къде 
да специализират младите лекари няма да бъде засегнато". И добавила, че към 
момента министерството събира данни от регионалните здравни инспекции за 
това къде в страната и какви специалисти са необходими. 
Зам.-министърът обещала да предаде и конкретните предложения на съюза и 
специализантите на министър Кирил Ананиев, за да се обсъдят промени в 
наредбата. 
Идеята на промените в наредбата и правилата е държавата да има контрола 
върху осигуряването на нужните кадри в здравеопазването, тъй като сега няма 
възможност да въздейства, когато се установи недостиг на определени 
специалисти. Досега плащането за лекарите специализанти беше за сметка на 
бюджетите на болниците и поради финансови трудности много от тях изобщо не 
обявяват места за специализанти. А държавата не можеше да определя какви 
кадри да развива приоритетно в зависимост от нуждите на здравната система. 
Заради финансовите си трудности много болници изобщо не искаха да наемат 
специализанти, тъй като заплатите им са допълнителен разход. По новия ред 
заплатите на специализантите вече ще се плащат от държавата. Така обаче 
болниците отново няма да имат интерес да обявяват други места за 
специализанти извън държавната поръчка, опасяват се младите лекари. 
Според специализантите предвиденият ред да връщат пари е незаконен. Те се 
опасяват, че реално не им се дава избор дали да специализират държавна 
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поръчка. И смятат, че новият ред е дори по-лош от досега съществуващия. Сред 
притесненията на младите лекари са, че по този начин се създава механизъм за 
принуда да бъдат разпределени на работа на неатрактивни места с липсващи 
специалисти без реално да се дава възможност за избор. Пораждат се и съмнения 
дали по-атрактивните места за специализанти няма да бъдат запазвани за 
"връзкари", или да са обект на корупция. 
Специализантите отбелязват, че парите, които получават по време на 
специализацията си, са заплата за положен труд. И е незаконно да бъдат 
принуждавани да връщат пари, които са изработили. 
Младите лекари искат вместо новите правила да се предвиди болниците да 
сключват със специализантите предварителен договор с ангажименти за няколко 
години напред. И на база на този договор болниците да получават държавното 
финансиране за специализанта. Така и младите лекари ще имат повече сигурност 
и яснота при какви условия и къде ще работят, след като завършат. Настояват и 
за ясни механизми и конкурси за подбор на специализантите. 
 

www.dariknews.bg, 13.08.2019 г. 
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/pylna-blokada-pred-ministerskiia-
syvet-gotviat-medicinski-specialisti-snimki-2181677 
 
Пълна блокада пред Министерския съвет готвят медицински специалисти 
(СНИМКИ) 
 
Пълна блокада пред Министерския съвет готвят медицински специалисти от 
цялата страна. Националният протест ще се проведе на 11 септември в София. 
Това стана ясно на протест в Стара Загора в подкрепа на уволнената медицинска 
сестра Мая Илиева. Тя бе основен организатор на изминалите протести на 
медицинските специалисти в цялата страна. 
Протестът бе под надслов “Не на страха”, а Мая Илиева присъства, за да благодари 
за подкрепата на своите колеги. Пред тях тя заяви, че трябва да бъде регистриран 
синдикат на медицинските специалисти.   
“Ние всички сме наясно какво означава страх, когато изразяваш мнението си. 
Това, което се случи с Мая Илиева не е единица, това е прецедент. Всеки, който 
има смелостта да говори истината в България, по един или друг начин търпи 
някаква репресия”, коментират протестиращите. 
Според съсловието, уволнението на Мая Илиева е грубо погазване на правата на 
човека, а целта на протеста бе тя да бъде върната на досегашната си работа, 
където има 12-годишен стаж. 
“Трябва да можем да отстояваме сами своите искания, без да се плашим от 
работодателите, които си позволяват да не се съобразяват с българските закони, 
въпреки че живеем в правова държава. Искрено се надявам все повече хора да 
повярват в нашата кауза и да разберат, че тя не е само за заплати. Ние се борим за 
едно по-качествено здравеопазване”, каза Мая Илиева в Стара Загора. 
 
 


