
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

16 май 2019, четвъртък 

VINF  10:58:31  15-05-2019  

       MM1057VI.003 

       Бойко Борисов - Кирил Ананиев - детско здравеопазване 

        

       Правителството отпуска 3 милиона 450 хиляди лева за детско здравеопазване 

        

        

       София, 15 май /екип, БТА/ 

              Министерският съвет одобри допълнителни разходи в бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер 3,450 млн. лв., съобщиха 

премиерът Бойко Борисов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в началото 

на днешното правителствено заседание пред журналисти. Одобрените допълнителни 

средства ще бъдат предназначени за закупуването на 15 апарата за дихателна 

реанимация, както и 50 кувьоза на стойност 1,250 млн. лева за нуждите на педиатричната 

болнична помощ, които ще бъдат закупени след обществена поръчка. Закупената 

медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ 

и на общините, допълни Кирил Ананиев. 

          За дейности по Националната програма "Майчино и детско здравеопазване" 2014-

2020 г. ще бъдат отпуснати до 2,2 млн. лева, от които 1,7 млн. лева са предназначени за 

Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. д-р Иван 

Митев" и 500 000 лева за 30 здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, 

посочи още здравният министър. "Вие знаете, че специализираната болница за детски 

болести се очертава като основен здравен консултативен център и е бъдещото ядро на 

новата детска болница", изтъкна министър Ананиев. По думите му грижата за здравето 

на децата става чрез инвестициите в бъдещите здрави поколения. 

 

VINF  11:30:01  15-05-2019  

       MM1128VI.008 

       болници - проект - наредба - финансов стандарт 

        

       Обществените поръчки в държавните болници и комплексните онкологични 

центрове ще се съгласуват с МЗ, ако надвишават 70 хиляди лева без ДДС 

        

София, 15 май /Десислава Пеева, БТА/ 

           С проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, 

прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и 

комплексни онкологични центрове /КОЦ/, се предвижда да се въведат изисквания за 

изготвянето на спецификацията при възлагане на обществени поръчки за доставка на 

лекарствени продукти. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет 

страницата на Министерството на здравеопазването /МЗ/. 

        

           Предвижда се предварителен контрол чрез съгласуване с МЗ по целесъобразност 

на възлагането от държавните болници и КОЦ на обществени поръчки за строителство 

или за доставка на медицинска и/или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 

лв. без ДДС преди вземане на решение за откриването на обществените поръчки, 

финансирани със собствени средства и преди кандидатстване за външно финансиране от 

фондове, проекти и програми, от които ще бъдат финансирани обществените поръчки. 
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Целта на това съгласуване е да се избегне насочването на средства за неефективни 

проекти и да не се отклоняват средства за сметка на финансовото осигуряване на 

лечебната дейност - това се посочва в мотивите към проекта на наредбата.   

                 Органите на управление на лечебните заведения всяко тримесечие ще 

анализират просрочените задължения, предвижда още проектът. В него е посочена и 

приоритетността, която трябва да се спазва в лечебните заведения при управление на 

задълженията. Целта на посочената приоритетност е да се гарантира изплащането на 

трудовите възнаграждения и да не се недопуска увеличаване на просрочените 

задължения.  

                 В проекта на наредбата се предлагат редица мерки за намаляване на разходите 

и просрочените задължения на болниците. В мотивите към проекта се посочва, че след 

въвеждането на стандарта за финансово управление от май 2018 г. в държавните болници 

е била овладяна негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По 

       предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните 

болници просрочени задължения към 31 декември 2018 г. са били 125.9 млн. лв., което е 

намаляване със 17 на сто спрямо 2017 г. 

 

www.bnr.bg , 15.05.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101118910 

 

Правителството разглежда предложението на министър Ананиев 

 

Гергана Хрисчева 

Правителството се очаква да разгледа предложението на министъра на здравеопазването 

Кирил Ананиев за отпускане на средства за закупуване на медицинска апаратура за 

здравните заведения в страната и за Специализираната детска болница "Проф. д-р Иван 

Митев" в София: 

“Този ресурс ще отиде както за подобряване качеството на лечение на децата, така също 

и за увеличаване на заплатите на работещите в детската болница“, посочи Кирил 

Ананиев. 

Решението за отпускането на средствата за Детската болница бе взето вчера след среща 

на протестиращите медици с премиера Бойко Борисов. 

След разговорите стана ясно още, че държавата ще отпусне близо 3 млн. лв. за детско 

здравеопазване. 

 

www.investor.bg, 15.05.2019г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lekarskiiat-syiuz-promenite-v-

zdraveopazvaneto-triabva-da-vliazat-v-sila-do-iuni-282259/ 

 

Лекарският съюз: Промените в здравеопазването трябва да влязат в сила до юни 

 

Клиничните пътеки в педиатрията ще повишат качеството на лечението на деца, 

прогнозира д-р Иван Маджаров 

 

Промените в здравеопазването трябва да влязат в сила до юни. Това заяви в "България 

сутрин" на Bulgaria ON AIR председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван 

Маджаров. Според него, ако това не се случи, то обещаните от премиера Бойко Борисов 

3 млн. лева за апаратура и заплати на медиците няма да се усетят. 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101118910
http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lekarskiiat-syiuz-promenite-v-zdraveopazvaneto-triabva-da-vliazat-v-sila-do-iuni-282259/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lekarskiiat-syiuz-promenite-v-zdraveopazvaneto-triabva-da-vliazat-v-sila-do-iuni-282259/


Page | 3 

3 

Председателят на лекарското обединение също така разкри, че въвеждането на клинични 

пътеки в педиатрията ще спомогнат за повишаването на качеството на лечението на деца, 

както и за по-доброто заплащане на лекарите. 

"Тези 3 млн. лева, които ще бъдат дадени, ще са за инвестиции в апаратура. Те са от 

бюджета на Националната здравно-осигурителна каса. Той беше гласуван още през 

миналата година. Това не са нови пари, а са част от резерва, който е точно за такива 

случаи. Трябва да постигнем по-добри параметри за педиатри и пулмолози. Стремим се 

да не говорим само за Педиатричната болница, в крайна сметка трябва да мислим за 

цялата специалност "Педиатрия". Проблемите не са свързани само с цени, но това беше 

правилният подход. По-високите цени ще подкрепят абсолютно всички педиатри у нас", 

каза д-р Маджаров. 

По думите му, лекарското обединение смята, че работата на извънболничната помощ 

също трябва да се подобри. Причината е, че заради недостиг на пари и направления 

хората влизат в болница за изследвания, които не са толкова наложителни. 

"Българският лекарски съюз трябва да покаже на лекарите, че те имат място в България 

да работят. Дори и в богатите държави парите за здравеопазване не стигат. Там където 

има недостиг трябва да се повишат лимитите. Няма достатъчно пари за извънболничната 

помощ – изследвания, скенери. Затова се натоварват болниците. Това трябва да се 

изчисти, като възможността да влезеш в болница само за изследвания да бъде сведена до 

минимум", обясни д-р Маджаров пред Bulgaria ON AIR. 

 

VINF  14:20:31  15-05-2019  

       RM1419VI.008 

       МС - СЗА - делегация 

        

       Зам.-министър Бойко Пенков ще ръководи българската делегация в 72-та сесия 

на Световната здравна асамблея 

        

       София, 15 май /екип, БТА/ 

          Правителството одобри позицията и състава на българската делегация в 72-та 

сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в Женева, Швейцария, от 20 

до 28 май. Българската делегация ще бъде водена от заместник-министъра на 

здравеопазването д-р Бойко Пенков, съобщи пресслужбата на кабинета. 

          Основната тема, върху която ще бъде фокусирана тази година Световната здравна 

асамблея е "Универсално здравно покритие: никой да не бъде забравен". 

           Дискусиите ще обхванат основни теми от петте категории на общественото 

здраве, включени в Програмния бюджет на Световна здравна организация 2018 - 2019 г.: 

заразни болести; незаразни болести; промоция на здраве през целия жизнен цикъл; 

здравни системи; подготовка, наблюдение и отговор. 

          Сред темите в дневния ред на Асамблеята са Изпълнението на Дневен ред 2030, 

Универсално здравно покритие, Здраве, околна среда и климатични промени, 

Антимикробна резистентност, Превенция и контрол на незаразните болести, 

Ликвидиране на туберкулозата, Промотиране на здравето на бежанците и мигрантите, 

Безопасност на пациента, Здравето на жените, децата и подрастващите, пише в 

съобщението. 
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       VINF  14:45:31  15-05-2019  

       MM1444VI.028 

       МС - растения и вещества - наредба 

        

       Променя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 

като наркотични 

        

       София, 15 май /екип, БТА/ 

          Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични, съобщи пресслужбата на кабинета. 

           С промяната се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 

2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на 

Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни 

вещества в определението за "наркотици" и за отмяна на Решение 2005/3 87/ПВР на 

Съвета. Въвеждат се дефиниции за "ново психоактивно вещество" и "препарат" в 

съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103, допълват от МС. 

          Поставят се под контрол и нови седем вещества чрез включването им в Списък I - 

"Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния 

ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната 

медицина". 

          Веществата се включват в Списък I в изпълнение на европейски актове - решения 

за изпълнение на Съвета на ЕС за въвеждане на мерки за контрол по отношение на нови 

психоактивни вещества и във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества 

към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване 

в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за 

психотропните вещества. 

          Очакваният резултат от предлаганите промени е адаптиране на националната 

нормативна уредба към новата регламентация, въведена с Директива (ЕС) 2017/2103, 

както и ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични 

вещества, пише в съобщението. 

 

www.bnt.bg , 15.05.2019 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/peti-natsionalen-protest-na-spetsialistite-po-zdravni-grizhi 

 

Пети национален протест на специалистите по здравни грижи 

 

Альоша Шаламанов 

Медицински сестри, фелдшери лаборанти и акушерки се събраха пред Министерския 

съвет. 

Исканията им са за стартова заплата в сектора равна на две минимални за страната. 

Настояват за промени в закона за съсловните организации, които да им позволят да се 

отделят от асоциацията на специалистите по здравни грижи. Част от протестиращите 

твърдят, че заплатите им са увеличени през последния месец с между 50 и 80 лв, но това 

не е достатъчно. 

Припомняме, че в рамките на 2 месеца правителството отпусна общо 80 млн. лева за 

финансиране на лечебните заведения, а министърът на здравеопазването обяви, че се 

надява те да се използват за увеличение на заплащането. 

Диляна Методиева - клиничен лаборант: Трябва да се промени изцяло системата, да не 

сме търговски дружества, Министерството на здравеопазването да поеме своята 

отговорност. 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/peti-natsionalen-protest-na-spetsialistite-po-zdravni-grizhi
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Мая Илиева - организатор на протеста: Очакваме да ни чуят този път наистина, защото 

минаваме вече към по-драстични мерки, т.е. ще има наистина масово напускане на 

системата с колективни оставки, ще има и ефективни стачни действия, гладни стачки, 

ако се наложи. 

 

www.clinica.bg, 15.05.2019 г. 

https://clinica.bg/8310- 

 

СЕДЕМ ВЕЩЕСТВА СА ОБЯВЕНИ ЗА ОПАСНИ 

 

Седем нови вещества се обявяват за опасни и се поставят под контрол. Това предвижда 

промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични, която прие МС. Освен това в документа се въвеждат дефинициите за „ново 

психоактивно вещество" и „препарат". 

Промените са направени в съответствие с понятията в Европейска директива. Така на 

практика се поставят се под контрол и нови вещества чрез включването им в Списък I - 

„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния 

ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната 

медицина". 

Като забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват 

веществата ADB-CHMINACA, CUMYL-4CNBINACA, метоксиацетилфентанил и 

циклопропилфентанил. ADB-CHMINACA е синтетичен канабиноид. Веществото има 

подобно психиактивно въздействие като канабиса. С тази разлика, че се характеризира с 

допълнителна животозастрашаваща токсичност.  

Фактът, че то се съдържа  високо или променливо съотношение в смеси за пушене, 

налагат извода, че с него е свързан висок риск от отравяне. Веществото е достъпно на 

територията на ЕС от август 2014 година, като е било открито в 17 държави членки. То е 

било под формата билков или растителен материал, както и под формата на прах. Също 

така е било открито върху попивателна хартия. Извършени са 630 изземванията от него 

в ЕС. Три държави членки са съобщили и за 13 смъртни случая свързани с веществото. 

Друга държава пък е съобщила за 3 остри натравяния с него. Предполага се, че то се 

произвежда от химически предприятия в Китай. 

Другите вещества, които предизвикват безпокойство за здравето в Европа, и които 

подадат в обхвата на Наредбата са циклопропилфентанил (cyclopropylfentanyl) и 

метоксиацетилфентанил (methoxyacetylfentanyl). Двете вещества са химически сродни на 

фентанила, който е контролирано лекарство, широко използвано в медицината за 

контрол на болката и анестезия. Вредните ефекти, свързани с употребата им, са 

докладвани от държавите-членки чрез Системата за ранно предупреждение, управлявана 

от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и 

Европол. Подобно на другите опиоидни обезболяващи, най-сериозният остър ефект, 

предизвикван от тяхната употреба, е вероятност от потискане на дишането, което може 

да доведе до смърт. До решението на Министерския съвет се стигна заради опасност от 

висок риск за общественото здраве при употребата им. 

 

www.bnt.bg, 15.05.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/priklyuchi-petiyat-protest-na-zdravnite-rabotnitsi 

 

Приключи протестът на здравните работници, от утре са в стачна 

готовност (актуализирана) 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/8310-
http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/priklyuchi-petiyat-protest-na-zdravnite-rabotnitsi
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Альоша Шаламанов • Цветелина Катанска 

Професионалистите по здравни грижи излязоха на пети национален протест в София. Те 

искат по-високи заплати и промяна в Закона за съсловните организации. Заплашиха с 

колективни оставки и ефективни протести, ако исканията им не бъдат чути. От началото 

на годината правителството отпусна допълнителни 80 милиона лева за болниците. Готви 

се и увеличение на цените на част от клиничните пътеки през второто полугодие. 

Медицински сестри, акушерки фелдшери и физиотерапевти от цялата страна се събраха 

пред Министерския съвет. 

Веселина Милева, мед. сестра, Габрово: Не само със заплащането и с персонал просто 

е трагично в провинцията. 

В някои болници заплатите вече са увеличени с отпуснатите от правителството 30 млн. 

лв. 

Диляна Методиева, медицински лаборант, Бяла Слатина: Заплатата в момента е 

малко над 800 лева. Заплатите са вдигнати от миналия месец. Може би с около 200 лева 

не знам. Не мога точно да кажа. 

В други болници увеличение на заплатите нямало, а в трети било между 50 и 80 лева, 

твърдят протестиращите. Те искат стартовата заплата за всички медицински сестри да е 

равна на 2 минимални за страната. Твърдят, че още не са усетили ефекта от другите 50 

милиона лева, които отпусна кабинета за болниците. Не са доволни и от намеренията за 

повишаване на цените на част от клиничните пътеки 

Мая Илиева, организатор на протеста: Увеличението на цените на клиничните пътеки 

единствено ще доведе до това да се краде повече и пак да си забогатяват същите хора, 

както и досега. 

От здравното министерство са подготвили нови единни правила за формиране на 

заплатите в болниците, но те още не били съгласувани с Лекарския съюз. 

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: След като ни върнат становището по 

методиката съм организирал отрасловия съвет, който трябва да я разгледа и приеме. И 

след това вече ще мога пред вас да разкажа съдържанието на тази методика. 

Шествието на протестиращите до здравното министерство блокира за кратко 

движението в центъра на София. Медицински сестри хвърлиха престилките си пред 

входа на ведомството. 

Бисерка Иванова - акушерка, Карлово: Символично си хвърлихме заявленията за 

напускате, което можем да направим съвсем в реална обстановка. 

Сестрите заплашиха с ефективни протести и гладни стачки. Прогнозите на здравния 

министър са, че през юни и юли заплатите на персонала в болницата ще се увеличат с 

допълнителните средства отпуснати от кабинета и по-високите цени на клиничните 

пътеки. 

 

www.bnr.bg, 15.05.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101119347/d-r-dimitar-petrov-zdravnoto-ministerstvo-

podvejda-pravitelstvoto 

 

Д-р Димитър Петров: Здравното министерство подвежда правителството 

 

Промените в модела на здравеопазването се загубиха по трасето, каза пред БНР д-р 

Димитър Петров, бивш подуправител на НЗОК. Според него здравното министерство не 

прави нищо с предприетите мерки, а дори подвежда правителството: 

„Такъв модел няма да видим поне в мандата на този министър. Имаше някои решения, 

които можеше да се направят. Учудвам се защо в течение вече на година и половина 

ръководството на министерството в лицето на този екип предлага абсолютно 

http://www.bnr.bg/
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неадекватни решения – преместват целия проблем на нивото на Министерския съвет и 

премиера и на всичкото отгоре му предлагат неадекватни решения и то с постоянно 

наливане на някакви пари, които не се знае за какво отиват“. 

Хоспитализациите са много, изказа мнение д-р Петров и добави: 

„Пътят на някои от болниците е превръщането им в болници за долекуване. Те не е 

нужно да са на финансиране от Касата. Те могат да бъдат на директно бюджетно 

финансиране и да имат гарантирана издръжка и заплати през бюджета – общински или 

държавен. Вместо това се измислят някакви палиативни решения – днес ще дадем 20 

млн., утре 10 млн. и т.н.“. 

„Това, което предлага министерството, са необмислени действия, които само водят до 

раздухване на пожара и недоволството, включително вътре до съсловно напрежение“. 

 

www.dariknews.bg, 15.05.2019 г.  

https://dariknews.bg/regioni/burgas/studenti-izbraha-apteki-farkol-za-svoia-stazh-

2165799 

 

Студенти избраха аптеки „Фаркол“ за своя стаж 

 

Бъдещи фармацевти избраха аптеки „Фаркол“, за да проведат своя стаж по 

специалността. Бургаската верига с 28-годишна история, се е наложила на пазара с 

професионализма на кадрите си и доброто обслужване и затова е утвърдена като база за 

практическа подготовка по две стажантски програми. 

Те са за студенти в специалност „Помощник фармацевт“ в Медицинския колеж на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и за завършващи специалност „Магистър 

фармацевт“ в Медицинските университети в София, Пловдив и Варна. 

В момента във „Фаркол“ стаж провеждат студентите Мария Атанасова и Катя Минева 

от бургаския ВУЗ, както и Галин Чаушев, който скоро ще се дипломира като магистър 

фармацевт от Медицинския университет във Варна. 

Във веригата практическа подготовка са получили десетки студенти. „Винаги сме 

следвали визията да подпомагаме професионалното развитие на младите хора и 

оставането им на работа в България“, посочи управителят магистър-фармацевт 

Красимир Златев. 
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