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ПРЕСКЛИПИНГ 

15 ноември 2018, четвъртък    

 

      VINF  10:34:01  14-11-2018 

      GI1033VI.004 

      парламент - "Воля" - кворум - позиция 

      

"Воля" няма да напусне пленарна зала, но продължава да настоява за оставките на 

вицепремиерите Симеонов и Каракачанов 

 

      София, 14 ноември /Екатерина Панова, БТА/ 

         Депутатите от "Воля" няма да напуснат пленарна зала, но продължават да искат 

оставките на вицепремиерите Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Това стана 

известно от думите на председателя на партията Веселин Марешки на брифинг в 

кулоарите на парламента по повод заявеното преди седмица намерение да напуснат 

парламента докато вицепремиерите не подадат оставки. 

         Марешки обясни, че напускането на парламента и неявяването на работа е 

абдикация от отговорност и няма "да напълни джоба на българите". Знаем, че е много 

по-лесно за нас да сме извън парламента и да трупаме някакви временни дивиденти, 

обмисляхме и този вариант, коментира Марешки. "Решихме, че не е в наш стил да се 

крием по кулоарите и да бягаме от отговорност. "Воля" не е била и никога няма да бъде 

политически рекетьор", подчерта той. Ще работим в залата, защото сме наясно, че в най-

отговорния момент, когато трябва да се приеме бюджетът на държавата, в който има 

някои добри страни - увеличаване на доходи, повече пари за здравеопазване, ние не 

можем да абдикираме от нашата отговорност и всички наши симпатизанти настоятелно 

ни съветват да правим това - да работим в полза на българския народ, посочи той. 

         По отношение двамата вицепремиери Марешки заяви, че се чуди нямат ли 

мъжество, воля, морал, патриотизъм да се оттеглят сами. Но дори и сами да не го 

направят, това рано или късно ще стане, защото народът няма да им прости 

предателството, коментира той. По думите на Марешки с провала си като вицепремиери 

Симеонов и Каракачанов дърпат и своите партии надолу към пропастта. 

         Попитан дали с колегата си Кръстина Таскова ще се откажат доброволно от 

депутатските си имунитети, Марешки заяви, че вече са подали заявления за това. 

 

  

      VINF  12:56:31  14-11-2018   GI1255VI.022 

      МС - решение - научна програма 

      

Одобрени са 1,3 млн. лева допълнителни средства за националната научна програма 

БиоАктивМед 

      

      София, 14 ноември /екип, БТА/ 

          Правителството одобри допълнителни средства в размер на 1 300 000 лева за 2018 

г. за изпълнението на национална научна програма "Иновативни нискотоксични 

биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед), съобщи 

пресслужбата на кабинета. 

          Чрез изпълнението на програмата се цели преодоляване на фрагментацията в 

научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския 
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потенциал, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото 

проблеми и избягване на двойното финансиране. 

          Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови 

и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Следва да се 

разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества и да се 

определи качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на 

персонализираната и превантивната медицина. Успешното разработване на 

алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и 

злокачествени заболявания ще допринесе за подобряване качеството на живот на 

населението. 

          Необходимите средства в размер на 1 300 000 лв. за 2018 г. са за сметка на 

предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по 

бюджета на Министерството на образованието и науката. 

 

www.bnt.bg, 14.11.2018 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

http://news.bnt.bg/bg/a/veselin-mareshki-i-krstina-taskova-sshcho-se-otkazakha-ot-

imuniteta-si 
  

Веселин Марешки и Кръстина Таскова също се отказаха от имунитета си 
 

Лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки и зам.-председателят на парламентарната група на 

партията Кръстина Таскова са се отказали от имунитета си като народни представители. 

Вече с Кръстина Таскова подадохме отказ от имунитети, така че ако това е новина, я 

казваме. Това обяви на брифинг лидерът на „Воля“ Веселин Марешки. 

Попитан отказва ли се „Воля“ от идеята да бойкотира работата в пленарна зала докато 

вицепремиерите Симеонов и Каракачанов не подадат оставка, той обясни: „Казахме, че 

ако няма други начини за изхвърлянето на двамата от властта, можем да прибегнем в 

краен вариант и до неявяване в зала. Симпатизантите ни казаха, че това би било бягство 

от отговорност и не са ни пратили тук, за да се крием по кулоарите“. 

„Зачитам изказване на Мая Манолова докато беше член на БСП: ГЕРБ са като 

второразряден отбор, който не може да си играе играта и пречи на другия тим. Решили 

са да се излагат, държат се като на махленско футболно игрище“. „Ние няма да се държим 

като второразряден тим, ще държим на избирателите си“, заяви Веселин Марешки. 

 

www.zdrave.net, 14.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/Новини//n7803 
  

Финансовото управление на държавните и общинските болници минава под 

контрола на МФ 
 

Ирина Пекарева 
Министърът на финансите ще отговаря за координацията и хармонизацията на 

финансовото управление и контрол в лечебните заведения с над 50% държавно и 

общинско участие. Това става възможно, след като днес Министерският съвет одобри 

промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Според една от промените, лечебните заведения с над 50% държавно и общинско участие 

се включват към предприятията от публичния сектор, които попадат в обхвата на закона. 

Така например шефовете на държавните и общинските болници ще бъдат длъжни да 

прилагат разработените от финансовия министър методически насоки в областта на 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/veselin-mareshki-i-krstina-taskova-sshcho-se-otkazakha-ot-imuniteta-si
http://news.bnt.bg/bg/a/veselin-mareshki-i-krstina-taskova-sshcho-se-otkazakha-ot-imuniteta-si
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n7803
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финансовото управление и контрол, като за изпълнението им ще бъдат „системно 

наблюдавани“ от министъра. 

Шефовете на държавни и общински болници ще трябва също така да предоставят на 

министъра на финансите информация за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в законовоопределен срок, а в случай, че той не бъде спазен, ще 

бъдат санкционирани с глоба между 500 лв. и 2000 лв. 

Вече втора година властите прилагат различни мерки за въвеждане на строг финансов 

контрол конкретно в болничната помощ. Един от по-ранните опити за това бе 

наложеното на болниците задължение да си купят четци, през които пациентите да 

отчитат хоспитализацията и дехоспитализацията си с пръстов отпечатък. Според 

тогавашния здравен министър Петър Москов това следваше да даде ясна представа за 

реалния брой хоспитализации и да предотврати източване на НЗОК с фалшив прием на 

пациенти. Идеята обаче се провали, след като системата бе обявена за незаконна. 

Настоящият министър на здравеопазването Кирил Ананиев пък издаде финансов 

стандарт за болниците след поредица от изяви на прокуратурата, откъдето обявиха, че 

разследват болнични злоупотреби. Спазването на този стандарт е задължително за 

държавните лечебни заведения, но към момента няма информация дали и до каква степен 

това е подобрило финансовото им състояние. 

С предлаганите от Министерски съвет промени болниците с над 50% държавно и 

общинско участие ще бъдат контролирани пряко освен от НЗОК, също и от финансовото 

ведомство. 

 

www.btv.bg, 14.11.2018 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1" 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/bezprecedentna-krazhba-v-nacionalnata-hematologija-

izcheznaha-eksperimentalni-lekarstva.html 
  

Безпрецедентна кражба в националната хематология – изчезнаха експериментални 

лекарства 
 

Медикаментите са за хиляди левове 
 

Теодора Трифонова 
Дързък обир беше извършен в Националната хематология. Професионалисти са разбили 

болничната аптека и са откраднали експериментални лекарства за хиляди левове. 

Рано тази сутрин фармацевтите от Националната болница по хематология откриват, че в 

склада, в който се съхраняват лекарствата с клинични проучвания, липсват над 30 кутии 

с експериментални медикаменти, които са се съхранявали в тези хладилници, които са 

вече почти празни. 

Според информация на bTV обирджиите са били повече от двама, като са действали 

изключително професионално. Те са влезли през външната врата за болничната аптека 

като са я разбили и са заглушили СОТ системата на болницата. 

Крадците са знаели в детайли разположението на аптеката. Атакуват прецизно само и 

единствено стаята с лекарствата по клинични изпитвания. Разбиват външната й врата, 

където видеонаблюдение няма. 

Липсата първа установява Цветанка Вълчанова, която ръководи аптеката. 

„Влизайки в стаята за клинични изпитвания, ме посрещнаха едни кашони разхвърлени и 

поглеждайки към хладилника видях, че той е празен”, заяви ръководителят на 

болничната аптека Цветанка Вълчанова. 

На записите на най-близката охранителна камера няма следи. 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/bezprecedentna-krazhba-v-nacionalnata-hematologija-izcheznaha-eksperimentalni-lekarstva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/bezprecedentna-krazhba-v-nacionalnata-hematologija-izcheznaha-eksperimentalni-lekarstva.html
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„Това са хора, които са знаели, какво правят и какво да търсят, къде да 

отворят  шкафовете и какво да вземат”, каза изпълнителният директор на болницата по 

хематоголия доц. Бранимир Спасов. 

Откраднатите лекарства са били предназначени за пациенти с редки хематологични 

заболявания. Взети са и празни опаковки. От болницата отхвърлят да е замесен вътрешен 

човек. 

„Една от хипотезите е, че са влезли злосторници и са взели, каквото им падне. Втората 

е, че има саботаж”, обясни Цветанка Вълчанова, ръководител на болничната аптека. 

„Това е с цел да бъде дискредитирана болницата”, смята директорът й доц. Бранимир 

Спасов. 

От СДВР казаха, че са проведени разпити, направен е оглед, а извършителите се 

издирват. Очаква се до дни лекарствата да бъдат възстановени в аптеката. 

Не са откраднати скъпоструващи лекарства, които се използват при лечението на 

пациенти с хематологични заболявания. 

 

www.bnt.bg, 14.11.2018 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/do-kraya-na-sedmitsata-se-ochakvat-novite-protivogripni-

vaksini 
  

До края на седмицата се очакват новите противогрипни ваксини 
 

От инфекциозната клиника на ВМА твърдят, че лекуват няколко души с усложнения след 

вируса. От Националния център по заразни и паразитни блести съобщиха, че за момента 

в лабораторията им не е доказан случай на грип. Заради голямото търсене на 

противогрипни ваксини се очаква извънреден внос, тъй като количествата вече са 

изчерпани. Нови ваксини трябва да пристигнат у нас до края на седмицата. 

През тази година у нас са доставени около 130 000 дози противогрипни ваксини. Броят 

им е съобразен с потреблението в предходни години. 

Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: Обикновено 

има даже се изхвърля ваксината, защото тя не става за друг сезон. Всеки сезон за правят 

с нови щамове. 

Тази година ваксините са срещу четири грипни щама и са по-скъпи. В аптеките в 

Благоевград количествата са изчерпани през октомври. 

магистър -фармацевт Яна Мадолева: Просто в последните години интересът на 

пациентите към ваксините се увеличи и явно затова се изчерпват по-бързо. 

В повечето градове от страната също няма противогрипни ваксини. До края на седмицата 

се очакват извънредни доставки. Времето за имунизация срещу грип все още е 

подходящо. 

доц. Георги Попов - н-к катедра по инфекциозни болести, ВМА: Въпреки че имаме 

първите случаи на грип, все още сме в предепидемчина обстановка. Епидемичната 

обстановка я очакваме през януари. Сега началото на ноември е един идеален период за 

приложението на ваксината. 

д-р Емил Цветков - общопрактикуващ лекар: Самите пациенти знаят отделните групи, 

които трябва да се ваксинират. Хронично болните, често боледуващите пациенти, 

персоналът в бяла престилка. 

Според лекарите имунизацията предпазва от тежки усложнения, които може да се появят 

след грип. 
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www.dariknews.bg, 14.11.2018 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"   

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zdravniiat-ministyr-imame-problem-s-

donorstvoto-2131602 
  

Здравният министър: Имаме проблем с донорството 
 

Димитър Панев 
Здравният министър Кирил Ананиев призна: "Имаме проблем с донорството и не можем 

да си затваряме очите". Броят на хората, които чакат за органи, се увеличава, а броят на 

донорите и на трансплантациите, намалява. Коментарът Ананиев направил днес по време 

на среща с директорите на държавни болници, имаща за цел да насърчи донорството. 

На срещата е станало ясно, че предстои да се въведе система за автоматизация и контрол 

на дейността относно оповестените в Изпълнителната агенция по трансплантации 

донори. Чрез системата ще става ясно какъв е донорът и къде се намира. 

Очаква се през декември с официално становище за донорството да излезе и Светият 

синод на Българската православна църква. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1"   15.11.2018 г., с. 4 
  

3 работни групи ще подобряват процесите по донорство 
 

на областно ниво. Това стана ясно след среща между здравния министър Кирил Ананиев 

с координаторите по донорство и директорите на болниците, чийто принципал е МЗ. Те 

обсъдиха мерки за преодоляването на проблемите и добрите практики при реализирането 

на донорски ситуации. Ананиев припомни, че се подготвят национална програма за 

донорство-то и пътна карта към нея. Подготвя се и въвеждане на система за 

автоматизация и контрол на дейността - какъв е донорът, къде се намира, кой и как го 

кондиционира и т.н., обясни зам.-министьр Бойко Пенков. Координаторите по донорство 

призоваха за провеждане на повече и регулярни обучения, за да се подобрят качеството 

и организацията на работата им. 

 

www.zdrave.net, 14.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n7802 
 

Д-р Иван Маджаров: 

Изплащането на "надлимитната" дейност ще спести допълнителни разходи на 

НЗОК 

Условие да подпишем НРД е да се гарантира, че няма да се прехвърлят средства от 

параграф в параграф, посочи председателят на БЛС 
 

Надежда Ненова 
Да се премине към заплащане на реално извършената и отчетена медицинска дейност 

от български лечебни заведения за минал период, да се забрани прехвърлянето на 

средства от бюджета от едно перо в друго, както и да се отмени на мораториумът 

върху разкриване на нови дейности в лечебните заведения, при условие, че те се 

вместват в гласувания си бюджет - за това настояха с декларация пред премиера, 

здравните власти и бюджетната комисия в парламента Българският лекарски съюз и 

редица болнични сдружения. Пред Zdrave.net председателят на БЛС д-р Иван 

Маджаров коментира исканията, както и причините, довели до декларацията. 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zdravniiat-ministyr-imame-problem-s-donorstvoto-2131602
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zdravniiat-ministyr-imame-problem-s-donorstvoto-2131602
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n7802
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Д-р Маджаров, БЛС и болничните обединения настояват за заплащане на реално 

извършената и отчетена медицинска дейност. За какъв период са неразплатените 

средства? 

Ние заявихме това наше становище още при обсъждането на първо четене на 

предложенията на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Годините, които визираме, са 

известни - става въпрос за 2015 и 2016 г. 

На каква сума по данни на БЛС възлиза неразплатената "надлимитна" дейност на 

лечебните заведения от 2015 г. насам? 

Сумата варира според различни данни, но общо взето се движат между 140-150 млн. 

лева. 

Много болници вече осъдиха НЗОК за неизплатена извършена дейност. Каква е 

причината да настоявате за допълнителни мерки, които да бъдат реализирани чрез 

бюджета на Касата за 2019 г.? Не е ли достатъчно решението на съда? 

Точно за да избегнем допълнителните разходи, които биха се начислили върху бюджета 

на НЗОК, вчера се обединихме с представителите на всички видове болнични асоциации. 

Настояваме тези плащания да се вземат предвид по-рано и навреме да се разрешат тези 

спорове. Знаете, че всяко забавяне води до допълнителни разходи, а съдът ще присъди 

евентуално и лихви. За нас като договорни партньори това е притеснително, тъй като сме 

наясно, че парите отново ще бъдат взети от бюджета, предвиден за болнична помощ. 

Ще настоявате ли да бъдат свалени ограниченията за извършване на дейност от 

болничните лечебни заведения? 

Според нас тези ограничения са необходими в момента. Така или иначе обаче 

предвиждаме през 2019 г. да има твърди бюджети на болниците. Това означава, че дори 

да бъдат въведени нови дейности, не могат да нарушат бюджета си и това да доведе до 

преразход на НЗОК. 

Ако бъде отменено лимитирането на дейността на болниците, смятате ли, че е нужно да 

остане забраната за разкриване на нови дейности? 

Лимитирането беше една от формите за ограничаване на опасността от преразход, затова 

на мен ми се струва малко по-приемливо, поне за тази година, със средствата, които се 

предвиждат като увеличение на бюджета на НЗОК, да увеличим лимитите на отделните 

лечебни заведения, за да им позволим да се развиват. Ако настояваме да отпаднат изцяло 

лимитите и не сме предвидили никакви други мерки за ограничаване на преразхода, 

предложенията ни няма да бъдат приети. Няма и логика тогава да разрешим нови 

дейности, защото рискът от преразход става голям. 

Какъв според Вас е най-добрият начин за контрол на лечебните заведения, така че да не 

остават съмнения за „източване“ на Касата? 

Докато не въведем единната електронна система, ще ни бъде много трудно да 

получаваме обективна информация какво се случва изобщо в нашето здравеопазване. 

Дотогава, за добро или лошо, ще трябва да се съобразяваме със сегашния начин на 

финансиране и контрол. 

Нужна ли е промяна в Здравната карта, която също се явява вид лимитиране на дейност 

чрез броя на леглата? 

Тук тънкостта е в прилагането на Здравната карта. Надявам се при разговорите, които 

ще започнем с НЗОК през следващата седмица, тези неща да се изчистят и да няма 

болници, които да бъдат притискани чрез механизма на НЗОК. 

Как според Вас може да се гарантира в бюджета, че парите, отделени за болнична или 

доболнична помощ, няма в един момент да бъдат прехвърлени за разплащане за 

лекарства? 
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Ще видим в крайния вариант на закона. Ние имаме уверение, дори ни изчетоха текста, 

който ще забранява прехвърлянето на средства от едно перо в друго. Ако го няма този 

текст, всички останали неща, за които говорим, губят своя смисъл. 

В декларацията на БЛС и болничните асоциации настоявате за промяна в предложението 

за предварително удържане на суми от наложени актове, независимо че са в процес на 

обжалване. 

Смея да твърдя, че нашето предложение ще бъде прието. Няма логика предварително да 

ти удържат глобите, защото може да фалираш, докато спечелиш делата. Имам 

индикации, че предложението ни ще бъде прието от парламента. 

Вие сте против и възможността контрольорите на РЗОК да могат да се легитимират само 

с лична карта. Как трябва да бъде извършвана легитимацията, за да няма възможност за 

злоупотреба със служебно положение и да не се създава предпоставка за превишаване 

на делегираните административни правомощия? 

Смятаме, че е добре да има задължителни проверки, редно е контрольорите да могат да 

проверяват навсякъде, да могат да правят внезапни проверки, да се легитимират както 

със служебна, така и с лична карта. Добре е обаче да има заповед, която да регламентира 

обхвата на проверката, необходимите документи, които ще бъдат преглеждани. В крайна 

сметка живеем във време, в което се въведоха критерии за защита на личните данни. 

Няма да затрудни контрола, ако имат заповед. Как ще бъде връчена тя, е решение на 

директора на РЗОК, може да бъде дадена в последния момент на проверяващите, ако 

става въпрос за това, че изтича информация. Заповедта е нещото, което поставя началото 

на проверката и въз основа на нея ние после можем да се защитаваме. 

Може ли неизпълнението на някое от исканията да е предпоставка да не бъде подписан 

анексът към НРД? 

Като основен, крайъгълен камък, сме заложили невъзможността от прехвърляне на 

средства от параграф в параграф. Това за нас е основно, останалите неща подлежат на 

дискусия. 

 


