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ПРЕСКЛИПИНГ 

16 септември 2019 г., понеделник 
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Остава палатковият лагер на медицинските работници пред НС 

 

Протестът е безсрочен. Сестри, лаборанти, акушерки и фелдшери настояват за стартово 

възнаграждение от две минимални работни заплати и по-добри условия на труд. 

В сряда медицинските работници излязоха на Национален протест, подкрепен от 

служители в сектор "Сигурност" и фармацевтите. Те заявиха, че отпуснатите средства 

от страна на правителството не са похарчени по предназначение. 

 

www.nova.bg, 13.09.2019г. 

https://nova.bg/news/view/2019/09/13/262519/ 

 

БЪБРЕЦИ ЗА ПРОДАН: Минава ли през България канал за трафик на органи? 

 

Темата коментира началникът на Клиниката по неврология и трансплантация към 

УМБАЛ „Александровска” проф. Емил Паскалев 

„Фактите са доста обезпокояващи от медицинска гледна точка, тъй като този поток на 

донори е свързан с неспазване на правила за добра клинична практика в рамките на 

бъбречната трансплантация, което води до недобри резултати”. Така началникът на 

Клиниката по неврология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска” проф. 

Емил Паскалев коментира случая с четиримата задържани за участие в схемата с 

трафик на органи. 

При акция на ГДБОП и прокуратурата във вторник вечерта, на българо-турската 

граница бяха задържани четирима души. Двама от тях са заподозрени в организиране 

на канал за трафик на органи. 

Според него възможната причина за наличието на подобен трафик на органи е липсата 

на достатъчно бъбречни трансплантации. „В тази причина влиза и липсата на донори. 

Т.е. рейтът на трансплантации трябва да бъде от европейски характер – от порядъка на 

25 на около 1 милион население за една година. В този брой влизат и трупни, и живи, 

като дялът на трупните трябва да е разбираемо по-голям”, каза още той. 

По думите му в България това никога не се е случвало. „Най-много в рамките на една 

година сме имали около 12 на 1 милион души. Обикновено сме с около 3 до 5”, обясни 

Паскалев. 

„В България винаги е имало много малка разлика между живото донорство и трупното 

донорство. Трябва трупното донорство да бъде много повече, отколкото се прави в 

момента”, заяви още той. 

Според Паскалев напоследък има много повече трансплантирани български граждани в 

Турция, отколкото у нас. „Качествоно на трансплантациите, след като идват при нас за 

проследяване, се вижда много добре и то е различно. Това ми дава основание да мисля, 

че нещата се разширяват на база на това, че се прави трансплантация с неспазване на 

всички медицински правила за това", каза той. 

„Напоследък случаите на усложнения зачестиха. Много често идват пациенти, които са 

трансплантирани, но не достигат до нормална бъбречна функция, което ме кара да си 

мисля, че наистина медицинските правила там започват да се загърбват”, посочи още 

той. 
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„Трансплантираните в Турция пациенти идват при нас с епикризи, в които няма 

никакви медицински данни и информация по отношение на донора и на ред други 

изследвания. Често документите нямат нито печат, нито подпис", заяви Паскалев. 

 

www.dnevnik.bg, 13.09.2019 г.  

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/09/13/3962901_obrecheni_bez_transplantacii_na_b

ial_drob_pacientski/ 

 

Обречени без трансплантации, пациентски организации и роднини планират 

безсрочен протест 

 

Юлиана Колева 

Безсрочен протест на 18 септември пред Министерството на здравеопазването ще 

започнат пациентски организации и близки на пациенти, нуждаещи се от 

животоспасяваща трансплантация на бял дроб. Това обявиха днес на пресконференция 

представители на организациите и роднини на засегнатите пациенти. Реакцията им е 

заради пълната невъзможност за белодробни трансплантации на българи както в 

страната, така и в чужбина. Заради невъзможността на министър Кирил Ананиев да се 

справи с проблема с липсата на белодробни трансплантации и неговата пасивност 

организациите искат оставката му. 

Клиниката във Виена, която до момента беше единственото място, с което имаше 

споразумение да се правят трансплантации на българи, информира през юли 

българските власти, че няма капацитет да поема каквито и да било пациенти от 

чужбина. Други варианти за чуждестранни лечебни заведения, които да правят тези 

операции, се търсят в момента, но още не са намерени. В България пък подобни 

операции не се правят, като най-реалистичните прогнози са да има достатъчно обучени 

специалисти за такава трансплантация едва към 2021 г. 

"В момента такъв пациент има шанс да бъде трансплантиран само ако емигрира. А част 

от тях не могат да излязат от вкъщи заради поддържащите системи", заяви Тодор 

Мангъров, председател на Асоциация "Пулмонална хипертония". Той отчете, че от 

началото на проблемите четирима българи, нуждаещи се от трансплантация, са 

емигрирали в чужбина, трима от тях са трансплантирани, а един се лекува с иновативна 

терапия, недостъпна в България. За същото време няколко човека, които са чакали 

адекватни действия от здравния министър да ги спаси, са починали. 

За времето от около две години, откакто заради редица проблеми спряха белодробните 

трансплантации на българи в клиниката във Виена, починаха четирима души, включени 

в листата на чакащи трансплантации за бял дроб. 

Адвокат Христина Николова от Центъра за защита на правата в здравеопазването 

коментира, че пуснатата за съгласуване национална програма за насърчаване на 

донорството всъщност не е програма, а общи бланкетни пожелателни думи, пуснати 

заради обществения натиск. Това са идеи и предложения, които си ги говорим десет 

години, няма нито едно конкретно предложение, финансова рамка, срок за изпълнение, 

изпълнители, контрол и ръководство, допълни тя. 

По думите й не е ясно тези чудесни идеи как ще се изпълнят, откъде ще дойде 

финансирането. 

От неправителствения сектор бяха поканили на пресконференцията и представители на 

Министерството на здравеопазването, дори министър Кирил Ананиев, но такъв не беше 

изпратен. 
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www.mediapool.bg, 13.09.2019 г.  

https://www.mediapool.bg/patsienti-iskat-ostavkata-na-ananiev-zaradi-krizata-s-

belodrobnite-transplantatsii-news297936.html 

 

Пациенти искат оставката на Ананиев заради кризата с белодробните 

трансплантации 

 

Безсрочен протест срещу безхаберието, оставило без шанс нуждаещите се 

българи 

 

Мартина Бозукова 

Пациенти и близки на пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, обявиха, 

че започват безсрочен протест с искане за оставката на здравния министър Кирил 

Ананиев заради бездействието и безхаберието на ръководеното от него ведомство по 

проблема. 

Вече над 2 години нуждаещите се от трансплантация на бял дроб българи нямат шанс 

да я получат по линия на българската държава. Белодробни трансплантации не се 

извършват у нас, а заради неуредици страната ни остана без договор с клиниката в 

Австрия, където преди това се приемаха българи. 

В началото на тази година договорът беше подновен, но през август, когато бе 

извършена първата белодробна транспалнтация на българка след прекъсването, се 

разбра, че австрийската клиника спира приема на чужденци. Така българите отново 

останаха без шанс да бъдат транспалнтирани по линия на българската държава и 

единственият им шанс да се лекуват, е ако емигрират. При състоянието, в което се 

намират, нуждаещите се, няма как да дочакат обещаното от МЗ извършване на 

белодробни трансплантации в България през 2021 г. 

По последни данни на агенция “Медицински надзор“ 18 души чакат за белодробна 

трансплантация у нас. 

Заради връщането на проблема в изходна позиция от Асоциация пулмонална 

хипертония и Националния алианс на хората с редки болести обявиха в петък, че искат 

оставката на здравния министър Кирил Ананиев, а на 18 септември излизат на 

безсрочен протест пред Министерството на здравеопазването. 

Отписани от държавата 

“Това е проблем, който убива. Нуждаещите се пациенти няма да дочакат 2020 или 2021 

година, когато се планира да бъде направена първата белодробна трансплантация у нас. 

В момента МЗ е отписало част от пациентите, на които им е необходима белодробна 

трансплантация, защото не може да им помогне. Ние сме държава от ЕС в 21 век“, 

коментира Тодор Мангъров от асоциация "Пулмонална хипертония". 

“Нашето желание е на мястото на този министър да застане човек, който е 

заинтересован да промени статуквото в тази система. Вътрешното ми убеждение е, че 

този човек (Ананиев) е поставен на това място, за да не върши нищо. Защото не се 

върши нищо. И независимо, че зам.-министър Жени Начева многократно обявява, че се 

върши нещо, крайният резултат към този момент е, че буквално нищо не е направено“, 

посочи Мангъров. 

По думите му проблемът сега е, че хората в МЗ и Агенция Медицински надзор, 

занимаващи се с проблема, не са лекари и не го разбират, затова и не могат да го решат. 

Мангъров заяви, че нищо от обещаното от МЗ не се е случило в обявените срокове – 

нито обещанията за трансплантации на българи в европейски клиники, нито за 

изготвянето на национална програма. И в момента няма приета и действаща 
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Национална програма за насърчаване на донорството, а само проект на такава, който 

беше окачествен от Мангъров като “пълна боза“. 

Адвокат Христина Николова обясни, че програмата не съдържа никакви конкретни 

мерки, срокове и финансиране за определени дейности, а съдържа единствено 

“бланкетни пожелания и идеи“, които се дискутират повече от 10 години. Освен това не 

е ясно в каква степен тя отразява дадените от водещи лекари препоръки. В нея няма и 

дума за грижите и поддържането на хората, чакащи за трансплантация, които у нас не 

получават адекватна помощ. Освен това все още не е изпратен пълен екип български 

лекари за обучение в Австрия, което според отговор от МЗ щяло да се случи в началото 

на 2020 г и според Мангъров е късно. Освен това според него страната ни е пропиляла 

шанса турски специалисти да извършват трансплантации у нас. 

Според пациентите предложението на МЗ НЗОК да финансира трансплантации на 

българи и извън ЕС, е добро, но оставя неяснота относно търсенето на оферти от 

болните от техните близки. 

Равносметката 

Равносметката от май месец миналата година , когато пациенти и техни близки 

излязоха за първи път на протест, до днес е, че решение на проблема няма и страната 

ни дори не е близо до намирането му. 

Междувременно само един човек беше транспалнтиран в Австрия и то инцидентно, но 

няколко други не дочакаха и починаха. Сред тях са две от лицата на първия протест - 

Адриан Петков и Елисавета Дафова. 17-годишният Красимир Коев от Шкорпиловци и 

18-годишният Иван Иванов от Бургас също починаха без да дочакат трансплантация. 

Същевременно от четирима други пациенти, които са емигрирали, трима са били 

успешно трансплантирани в чужбина, а един е получил иновативна терапия в чужбина, 

която не се предлага у нас. 

Тихият протест 

Макар да обявяват безсрочен протест, болните и техните близки няма как да бъдат сред 

най-многобройните и гръмогласни протестиращи. 

“На този протест пациентите не могат да присъстват в голямата си част, тъй като това 

са хора с увредено здраве, които са изключително податливи на инфекции и всяка една 

инфекция може да бъде фатална. Но той ще бъде подкрепен от много хора, които няма 

да могат да присъстват физически“, каза Весела Георгиева, дъщеря на пациент, който 

се нуждае от транспалнтация . 

Евгени, който е здравен емигрант и е успешно трансплантиран в Австрия, разказа, че не 

е повярвал на дадените от държавата обещания и в момента, в който е разбрал, че се 

нуждае от трансплантация в началото на 2018 година, е предприел съответните 

действия да емигрира в Австрия. Той коментира, че това е свързано с много трудности 

за пациента, както финансови, така и организационни и психологически, защото се 

оказва сам в чужда държава, без да може да излиза, с кислороден апарат. Затова той се 

счита по-скоро за изключение и си дава сметка, че много други хора нямат тази 

възможност. 

Той определи случващото се у нас като “пълно безхаберие. “Мисля, че трябва да 

използваме не само силни думи, а и да предприемем по-силни действия, защото на 

никой не му пука за нас. Всичко е замазване на нещата с идеята да мине време“, 

коментира той. 

Никола, който е баща на дете, нуждаещо се от белодробна трансплантация, сподели, че 

е “много разочарован и е жалко да се живее в България“. “Не е лесно да гледаш всеки 

ден детето си как се измъчва. Мога да кажа, че е убийствено. Това, което виждам в 

момента, е липса на отговорност от министър Ананиев. Трябваше да е тук и да дава 

отговор на нашите въпроси“, заяви той. 
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www.zdrave.net, 13.09.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10553 

 

Тържествено откриха новата учебната година в МУ-София 

 

Трябва да сте горди, че сте се преборили да бъдете част от точно този 

медицински университет, каза д-р Иван Маджаров на първокурсниците 

 

На официална церемония в аулата на СБАЛАГ „Майчин дом“ вчера тържествено беше 

открина новата учебна година в МУ-София. Прагът на Алма Матер прекрачи 102-рия 

випуск на най-стария и престижен медицински университет в страната, съобщиха от 

учебното заведение. 

На церемонията присъстваха зам.- министърът на образованието и науката Карина 

Ангелиева, зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева, председателят на 

съвета на ректорите на висшите училища в България проф. Любен Тотев, председателят 

на БЛС д-р Иван Маджаров, председателят на БАПЗГ Милка Василева, директори на 

университетски болници, преподаватели. 

 „Като дългогодишен преподавател зная, че този ден е вълнуващ, преди всичко за тези, 

които преминаха с тежки приемни изпити своя първи „Рубикон“ в бъдещата, надявам 

се успешна и дълготрайна професионална реализация. За мен е чест да Ви поздравя, 

както за труда, така и за успеха, който сте постигнали, следвайки пътя към него. И нека 

ярките Ви изяви да бъдат Вашите непреходни спомени от студентските години“, каза в 

приветственото си слово ректорът на МУ-София проф. Виктор Златков. 

Той поздрави първокурсниците за техният избор, заявявайки, че МУ–София, със своята 

стогодишна история, е висшето училище, спечелило водещо място в нашето общество, 

благодарение на своите отлично подготвени кадри и значими постижения в учебната, 

научната и лечебна дейност. 

Проф. Златков посочи, че доказателство за това е рейтинговата класация на МОН, в 

която от 2011 г. насам МУ-София е абсолютен лидер и безспорен водач във всичките 

пет направления на медицинското образование–медицина, дентална медицина, 

фармация, здравни грижи и обществено здраве. Ректорът на МУ-София не пропусна да 

отбележи запазването на високо ниво на т. нар. среден бал, който е друг показател за 

качествата на кандидат-студентите. Средният успех на приетите младежи държавна 

поръчка кандидатствали медицина е 32.89, за дентална медицина – 29.39, а за фармация 

28.29. При девойките резултатите са още по-високи, съответно за направление 

медицина – 34.43, за дентална медицина – 34.22 и за фармация – 32.06 

 „Трябва да сте горди, че сте се преборили да бъдете част от точно този медицински 

университет. Мнозина от младите нямат тази възможност. Това е чест за Вас. Искам да 

Ви пожелая да бъдете активни, борбени, да търсите доказателства, да знаете защо 

трябва да се направи нещо за доброто на пациента. Да бъдеш лекар, специалист по 

здравни грижи, дентален лекар е не само да знаеш, но и да притежаваш частица 

човечност в себе си. Вярвам, че всички Вие избрали тази професия носите тази 

частица“, заяви в приветствието си д-р Маджаров. 

В МУ-София се обучават около 10 000 студенти. 3200 от тях са чужденци. Тази учебна 

година има само един първокурсник- Гергана Николова, който е приет с максимален 

бал от 36. За високия успех тя получи като подарък първите медицински пособия – 

лекарска слушалка и апарат за кръвно налягане. 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10553
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www.zdrave.net, 13.09.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10541 

 

Тържествено откриване на новата учебна година в МУ-Варна - ИЗВАДКА 

 

На 16 септември, понеделник, от 10:00 ч. в двора на Медицински университет – Варна 

ще се състои официалното откриване на новата 2019/2020 учебна година, съобщиха от 

учебното заведение. 

Официалното откриване на новата учебна година за Филиалите на Медицински 

университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои: 

Филиал Шумен - 16 септември, понеделник, от 11.00 ч. в сградата на филиала,  ул. 

„Васил Априлов" № 63 

Филиал Сливен – 16 септември, понеделник, от 09.00 ч.  в сградата на филиала, ул. 

„Ген. Столетов" № 30 

Филиал Велико Търново – 16 септември, понеделник, от 11.00 ч. в сградата на ПХГ 

"Св.Св. Кирил и Методий", ул. Михаил Кефалов" №2 

След тържествената церемония, следва посрещане на новите студенти. 

………………………………………….. 

Студентите в първи курс от специалност „Фармация" ще бъдат посрещнати след 

церемонията в 12.00 часа в Аудитория 1 (зала 104), разположена на 1 етаж във 

Факултета по фармация. 

 

www.zdrave.net, 13.09.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10547 

 

Министърът: Средствата достигат до болниците при извършени и отчетени 

дейности по клинични пътеки 

 

Увеличението на възнагражденията на медицинския персонал в лечебните заведения, е 

ангажимент и отговорност на управителите/директорите на болниците. Министърът на 

здравеопазването може единствено да създаде рамката и правилата за справедливо 

разпределение на финансовия ресурс, в това число и на ресурса, предвиден за 

възнаграждения. 

Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, цитиран от пресцентъра на 

МЗ, в отговор на думите на премиера Бойко Борисов, че той трябва да обясни къде са 

отпуснатите от правителството средства за увеличение на заплатите на медицинския 

персонал. „И аз искам двойно. Кой не иска двойно? Всеки иска двойно. Ние милиарди 

влагаме в инвестиции. Вчера съм се карал на Ананиев - къде са 50-те милиона, които 

дадохме. А те не са 50, те са 86 млн. Да се оправдава той къде са", каза Борисов в 

коментар за протеста на медицинските специалисти. 

Здравният министър подчертава, че е изпълнил отговорността си с утвърждаването на 

Методика за формирането на разходите за персонал. 

 „С решения на Министерския съвет 36 млн. лв. достигнаха до лечебните заведения по 

реда на Наредба № 3 за дейности извън задължителното здравно осигуряване. По тази 

линия са подпомогнати държавни и общински лечебни заведения в труднодостъпни и 

високопланински райони в страната, белодробните болници, психиатричните болници 

и спешната помощ. Отделно от това с 50 млн. лв. – разблокирани средства от резерва на 

НЗОК, считано от 1 юли са увеличени цените на повече от 120 клинични пътеки“, 

уточнява министърът. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10541
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10547
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 „Всеки гражданин трябва да бъде наясно, че средствата от Националната 

здравноосигурителна каса, както и тези от Министерството на здравеопазването (по 

Наредба № 3) достигат до болниците при извършени и отчетени съответните дейности 

по клинични пътеки и по Наредбата за дейности извън задължителното здравно 

осигуряване“, допълва още министър Ананиев. 

 

www.bnr.bg, 13.09.2019 г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101166253/prof-mariana-murdjeva-e-noviat-rektor-na-

medicinskia-universitet 

 

Проф. Мариана Мурджева е новият ректор на Медицинския университет 

 

Проф. Мариана Мурджева спечели балотажа с директора на УМБАЛ "Свети Георги" 

проф. Карен Джамбазов само с един глас.  

В нейна подкрепа гласуваха 141 делегати на общото събрание на ВУЗ- а, 140 гласа бе 

подкрепата за проф. Джамбазов. След преброяването една от всички 282 бюлетини се 

оказа невалидна.  

След първото гласуване от състезанието отпаднаха проф. Илия Баташки и проф. 

Николай Бояджиев, които също бяха кандидати за ректори, но получиха по - малка 

подкрепа. Съответно на първи тур – Бояджиев получи 71 гласа, а Баташки 16. 

Пред Радио Пловдив проф. Мурджева заяви, че не се срамува да каже, че ще бъде 

приемник на предишното – осемгодишно управление на проф. Стефан Костянев, който 

днес ръководи избора като председател на общото събрание. 

Проф. Мариана Мурджева бе заместник-ректор в екипа на проф. Костянев и 

отговаряше за  международно сътрудничество и проектна дейност на МУ- Пловдив. 

 

www.clinica.bg, 13.09.2019 г.  

https://clinica.bg/9449- 

 

Ананиев: Директорите определят заплатите 

 

Парите от НЗОК и МЗ достигат до болниците след извършена и отчетена 

дейност 

 

Увеличението на възнагражденията на медицинския персонал в лечебните заведения, е 

ангажимент и отговорност на директорите на болниците. Министърът на 

здравеопазването може единствено да създаде рамката и правилата за справедливо 

разпределение на финансовия ресурс, в това число и на ресурса, предвиден за 

възнаграждения. Това каза министър Кирил Ананиев. 

По този Ананиев отговори на думите на премиера Бойко Борисов, че той трябва да 

обясни къде са отишли отпуснатите от правителството средства за увеличение на 

заплатите на медицинския персонал. „И аз искам двойно. Кой не иска двойно? Всеки 

иска двойно. Ние милиарди влагаме в инвестиции. Вчера съм се карал на Ананиев - 

къде са 50-те милиона, които дадохме. А те не са 50, те са 86 млн. Да се оправдава той, 

къде са", каза Борисов по повод протеста на медицинските сестри. 

Министърът подчерта, че е изпълнил 

своята отговорност с утвърждаването на Методиката за формиране на разходите за 

персонал. Всеки гражданин трябва да бъде наясно, че средствата от Националната 

здравноосигурителна каса, както и тези от Министерството на здравеопазването (по 

Наредба № 3) достигат до болниците при извършени и отчетени съответните дейности 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/plovdiv/post/101166253/prof-mariana-murdjeva-e-noviat-rektor-na-medicinskia-universitet
http://bnr.bg/plovdiv/post/101166253/prof-mariana-murdjeva-e-noviat-rektor-na-medicinskia-universitet
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/9449-
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по клинични пътеки и по Наредбата за дейности извън задължителното здравно 

осигуряване, цитират министъра от пресцентъра на МЗ. 

Ананиев припомни: „С решения на Министерския съвет 36 млн. лв. достигнаха до 

лечебните заведения по реда на Наредба № 3 за дейности извън задължителното 

здравно осигуряване. 

По тази линия са подпомогнати 

държавни и общински лечебни заведения в труднодостъпни и високопланински райони 

в страната, белодробните болници, психиатричните болници и спешната помощ. 

Отделно от това с 50 млн. лв. – разблокирани средства от резерва на НЗОК, считано от 

1 юли са увеличени цените на повече от 120 клинични пътеки". 

 

www.btv.bg, 13.09.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zatvoriha-balgarska-banka-za-stvolovi-kletki-hiljadi-

semejstva-sa-pritesneni-za-probite-im.html 

 

Банка за стволови клетки се изтегля от България: Хиляди семейства са 

притеснени за пробите им 

 

По данни на агенция „Медицински надзор” почти 5 хил. са българските донори на 

тази банка 

 

Проблемен казус с проби със стволови клетки от пъпна връв. Дъщерната компания на 

тъканната банка „Криосейв” в България прекратява дейност. Новината предизвика 

напрежение сред много семейства, платили по няколко хиляди лева за пробите. 

От 2010 г. компанията у нас има лиценз за вземане на стволови клетки от кръв и от 

тъкан на пъпна връв. 

За какво се използва лечението със стволови клетки 

Дългосрочното съхраняване на пробите беше в лаборатория в Швейцария и Белгия, а от 

скоро е в Полша, което внесе смут сред семействата. 

По данни на агенция „Медицински надзор” почти 5 хил. са българските донори на тази 

банка. 

Андреана ражда през 2014г. и сключва договор с тъканната банка за вземане и 

съхранение на стволови клетки от пъпната връв на рожбата ѝ. 

Плаща 5 хил. лв. До месец май пробите се съхраняват в лаборатория в Белгия, а след 

това се преместват в Полша. 

Търси се финансиране за национален център за трансплантиране на костен мозък и 

стволови клетки 

Междувременно дъщерната компания на банката у нас задейства прекратяване на 

дейността си. 

„Много е притеснително, защото реално не зная дали този договор е валиден, дали тази 

проба се съхранява  и при какви условия тя е преместена”, заяви Андреана Станева, 

клиент на тъканната банка. 

От писмения отговор на българската компания става ясно, че тя иска да прекрати 

дейността си заради несъгласие с последните политики на едноличния собственик – 

холандско дружество. 

А именно – закриване на лабораториите в Белгия и Швейцария, както и прекъсване на 

достъпа до базата данни с донори, което правело невъзможно  обслужването на 

местните клиенти. 

http://www.btvnovinite.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zatvoriha-balgarska-banka-za-stvolovi-kletki-hiljadi-semejstva-sa-pritesneni-za-probite-im.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zatvoriha-balgarska-banka-za-stvolovi-kletki-hiljadi-semejstva-sa-pritesneni-za-probite-im.html
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Пробите са транспортирани и се съхраняват спрямо всички изисквания, уверяват от 

компанията и  от изпълнителната агенция „Медицинска надзор”, която е изпратила 

запитване до страните. 

„Гарантираха ни, че полската тъканна банка спазва европейските директиви за качество 

и безопасност на тъкани и клетки, че всички мерки по транспортиране на пробите са 

взети по директиви, така че клиентите не трябва да имат притеснения”, заяви д-р  

Евелина Цветкова, ИА „Медицински надзор”. 

На сайта на тъканната банка е качена информация за прехвърлянето на пробите и как 

хората да проверят дали се съхраняват в лабораторията в Полша. 

ИА „Медицински надзор” проверявала българската компания, преди да прекрати 

лиценза ѝ. 

 

  14.09.2019 г., с. 12 
 

Световен ден на първата помощ  
 

Отбелязва се от 2001 г. по предложение на Международната федерация на дружествата 

на Червения кръст. 'Чества се в знак на признание към приноса на доброволците, които 

навсякъде по света спасяват човешки живот без разлика от пол и раса. 

 

www.dariknews.bg, 14.09.2019г. 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/bchk-burgas-otbeliazva-svetovniia-den-na-pyrvata-

pomosht-dnes-2187340 

 

БЧК - Бургас отбелязва Световния ден на първата помощ днес 

 

Днес БЧК - Бургас ще отбележи Световния ден на първата помощ. Това съобщи 

директорът на Български Червен кръст (БЧК) – Бургас Виолета Радева, цитирана от 

Радио "Фокус". 

„Предвидили сме раздаване на листовки и призоваване на призив за повишено 

внимание по време на първия учебен ден с оглед опазване живота и здравето на децата 

през учебната година“, добави Радева. Тя уточни, че има и други мероприятия, в които 

Български червен кръст (БЧК) ще се включи. „На първия учебен ден заедно с нашите 

партньори – Министерството на вътрешните работи, Община Бургас и Сдружение 

„SOS – ПТП“, ще участваме в откриването на учебната година на едно училище, 

участие ще вземем и в празника на пожарна, те имат годишнина“, поясни Виолета 

Радева. 

По думите й БЧК ще участват с доброволци, които ще правят демонстрации по първа 

долекарска помощ със случайни минувачи, граждани и гости на град Бургас. 

 

www.nova.bg, 15.09.2019 г. 

https://nova.bg/news/view/2019/09/15/262746 

 

Инвестиция за 300 млн. лв. на „Биовет” и „Хювефарма” осигурява 200 нови 

работни места в Пещера 
 

Откриването е в понеделник 
 

На 16 септември (понеделник) в 12:00ч. Биовет Пещера официално отваря врати на 

новия завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки. Общият 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/burgas/bchk-burgas-otbeliazva-svetovniia-den-na-pyrvata-pomosht-dnes-2187340
https://dariknews.bg/regioni/burgas/bchk-burgas-otbeliazva-svetovniia-den-na-pyrvata-pomosht-dnes-2187340
http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/09/15/262746
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размер на инвестицията е 300 млн. лв., от които 200 млн. лв. са финансирани със заем 

по плана „Юнкер“ през 2018-а година. 

Производствените мощности разкриват над 200 нови работни места за 

висококвалифицирани работници и специалисти в сферата на биотехнологията, 

химията и инженерството. Този проект е част от стратегията на дружеството за растеж 

като фармацевтична компания, базирана в Европейския Съюз, оперираща на 

глобалните пазари. Успешното реализиране на тази инвестиция води до 50% 

увеличаване производственият и ферментационният капацитет на дружеството. 

На събитието се очакват да присъстват много официални лица, представители на 

централната и местната власт, народни представители и чуждестранни гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 


