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ПРЕСКЛИПИНГ 

16 декември 2019 г., понеделник  
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       GI1212VI.003 

       здравна каса - надзорен съвет - заседание - допълнено 

        

       Изписването на лекарства за хроничноболните пациенти ще остане по 

досегашния ред 

        

       София, 13 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Изписването на лекарства за хроничноболните пациенти ще остане по досегашния 

ред. Това каза пред журналисти председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени 

Начева. Надзорниците обсъждат проекта на Национален рамков договор /НРД/. 

Спорният текст, който е в проекта и разбуни духовете, отпада, увери Начева. 

Окончателните разговори по НРД ще бъдат на 23 декември. Изписването на рецепти 

също остава по стария ред, допълни Начева.  

          Подкрепили сме желанието на Българския лекарски съюз за профилактичните 

прегледи, според което, когато пациент посети личния си лекар по повод остро състояние 

да може да се извърши и профилактичен преглед, каза още Начева. По думите й няма да 

има ограничения в профилактичните прегледи, направленията за тях са осигурени и няма 

да има напрежение. Начева не конкретизира дали личните лекари ще заявяват нужните 

им направления за профилактика или здравната каса ще ги определя. 

          Надзорниците са се обединили около мнението, че трябва да спре броят на 

ненужните хоспитализации. Прецизирани са обемите, но не в посока на ограничаване на 

достъпа на пациентите, а до ограничаване на ненужните хоспитализации, обясни тя. 

Целта е да не се отчитат пациентите като бройки, приети за лечение, а да се обръща 

повече внимание на хоспитализираните болни, добави още тя. Цената на много от 

клиничните пътеки е увеличена, а има и "пътеки", по които е увеличен болничният 

престой. С лекарския съюз се обединихме да има регулаторни механизми да не се връщат 

пациентите, но лечебните заведения така да оптимизират и балансират разходите си, че 

в рамките на бюджетите, които получават, да обслужват пациентите си. Начева 

припомни, че всяко лечебно заведение е длъжно до 10 на сто от наличните легла да 

заделя за спешни случаи. 

          Запазва се 24-часовото разположение на личните лекари, добави още Начева и 

напомни, че повечето от тях имат договори с лечебни заведения, които също могат да 

окажат помощ на пациентите им. 

          В НРД ще бъде указано, че определен процент от общите приходи за дейност на 

болниците, ще бъдат предназначени за възнаграждение на персонала, посочи Начева, но 

не уточни какъв ще бъде процентът. Предстои въпросът да бъде обсъден със съсловната 

организация. 
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       До края на годината Здравната каса ще разплати всички просрочени 

задължения на чужди фондове 

               

       София, 13 декември /Десислава Пеева, БТА/ До края на тази година НЗОК ще 

разплати над 80 млн.лв. просрочени задължения към чужди здравни фондове, които 

дължи за лечение на български граждани, каза пред журналисти председателят на 
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Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева. По този начин занапред ще се дължат само 

текущи плащания, уточни тя.  

          Не се очертава дефицит в бюджета на НЗОК за тази година, подчерта Начева. Ако 

има икономии в някои от направленията от бюджета, ще се използват за авансови 

плащания на медицинска дейност, която се извършва през декември, но по принцип се 

заплаща през януари. По думите й ще има и възможност НЗОК да се разплати с аптеките 

за дейността, извършена през първата половина на ноември.  

          НЗОК е разплатила и дължимите суми на болниците, които са осъдили 

институцията за неизплатена надлимитна дейност. 

 

www.nova.bg, 13.12.2019 г.  

https://nova.bg/news/view/2019/12/13/271667 

 

Отпаднат предложенията, които ограничават лечението на хронично болни 

 

За това се договориха лекарите и представители на Здравната каса 

 

Лекарите и представители на Здравната каса са се договорили да отпаднат 

предложенията, които ограничават лечението на хронично болни. Припомняме, че нови 

правила създаваха проблеми в три посоки - с ограничаване на броя на лекарствата, които 

лекарите могат да изписват на хронично болните пациенти, със сроковете, за които могат 

да се изписват лекарства в рецептите и с профилактичните прегледи. След разговори 

двете страни по договора са взели решение тези текстове да отпаднат. 

 „Няма да има такова нещо, остава старият текст, с пояснение, че трябва да се спазва 

Наредба 4, т.е. да не се глобяват лекари, когато изпишат лекарство на пациент, което 

надвишава с една или две таблетки месеца, защото в крайна сметка е важно на 

тримесечие или шестмесечие как се отчита лекарствената терапия”, заяви председателят 

на Българския лекарски съюз Иван Маджаров. 

 „Категорично се договорихме да е възможно общопрактикуващият лекар да назначи 

изследвания, т.е. да направи профилактичен преглед на пациент, който го е потърсил по 

друг повод. Не е редно да се карат пациентите да идват специално за профилактичен 

преглед при положение, че са посетили своя личен лекар”, каза още той. 

 

www.bgonair.bg , 13.12.2019 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182596-povikvane-na-lineyka-2-leva-za-kakvo-

vzimat-stolichni-bolnitsi-taksi 

 

Повикване на линейка - 2 лв! За какво взимат такси столичните болници? 

 

Някои от "услугите" граничат с абсурда 

 

Столични болници взимат такси за услуги, повечето от които би трябвало да са 

безплатни. Някои от тях пък граничат с абсурда. Това стана ясно след сигнали на 

пациенти, последвали проверки на Медицинския одит и публикуване на ценоразпис на 

самите болници. 

Въпреки че раждането задължително се покрива от здравната каса, винаги се дават 

между 800 и 2700 лв. Ако майката иска да се "консултира" за бъдещото кърмене, трябва 

да плати 40 лева. Справката за точен час за раждане също струва 20 лв.  

Спешната помощ навсякъде по света е безплатна. У нас, обаче, в някои случаи пациентът 

при повикване на линейка плаща 2 лева. Ако някой иска да си премери кръвното трябва 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/12/13/271667
http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182596-povikvane-na-lineyka-2-leva-za-kakvo-vzimat-stolichni-bolnitsi-taksi
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182596-povikvane-na-lineyka-2-leva-za-kakvo-vzimat-stolichni-bolnitsi-taksi
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да плати 7 лева, а ако иска да отиде на свиждане, но не в определения час - ще даде на 

болницата 10 лв.  

Според утвърдения ценоразпис средната цена да се консултираш с професор е 100 лева. 

В повечето столични големи болници, обаче, сумата е 4 пъти по-голяма - 400 лв. При 

избор на екип за сложна операция има фиксиран таван от 900 лв. , но на много места 

сумата е по-висока. 

Здравните инспектори са установили и няколко услуги, които нямат никакво логично, 

или здравно обяснение.  За да разбере един пациент как "да не пада от леглото", той ще 

трябва да плати 300 лева, а ако иска да получи т.нар. "медицинска индикация за 

спешност" ще плати 50 лв. 

 

www.investor.bg, 13.12.2019 г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lipsata-na-strategiia-za-

nasyrchavane-na-biotehnologiite--osnoven-risk-u-nas-294966/ 

 

Липсата на стратегия за насърчаване на биотехнологиите – основен риск у нас 

 

Все още страдаме от липса на разбиране от българските инвеститори за рискова 

инвестиция в проучване и разработка, каза Борис Колев от NutriGen 

 

Биотехнологиите са доста широко понятие, най-често се обхващат биотехнологии и 

науки за живота – здравеоопазване и медицината. От гледна точка на бизнеси с всяко 

ново откритие се появяват нови ниши и сфери. Това каза Борис Колев, съосновател на 

NutriGen, по Bloomberg TV Bulgaria. Гостът коментира откритията, които бяха направени 

през изминалата година. 

„2019 г. беше много интересна. Най-много през годината се говореше за генетика. Не 

само в добър, но и в негативен смисъл“. 

Колев засегна и темата за усилената работа в областта за лечението на ракови 

заболявания, като заяви, че скоро може да се очаква огромен пробив в сферата. 

„Има огромен пробив в таргетираните генетични терапии и лекарствата, базирани на 

конкретни генни мутации и взаимодействия“. Според него челните места в сферата на 

биотехнологиите заемат САЩ и Китай, а Европа изостава заради високите регулации 

през последните две години около внедряването на GDRP. 

Относно източниците на финансиране на стартъпите в биотехнологиите Борис Колев 

призна, че това са най-често лични средства. 

„Все още страдаме от липса на разбиране от българските инвеститори за рискова 

инвестиция в проучване и разработка, за които не се знае какъв ще бъде резултатът и 

колко време ще отнеме“, каза гостът. Според него най-големият проблем е липсата на 

стратегия за насърчаване на биотехнологиите. 

„Има повече центрове и лаборатории, отколкото персонал и учени, които да ги ползват“, 

каза още той. 

От гледна точка на кариерно развитие, гостът смята, че секторът е изключително 

атрактивен. 

„Има голяма липса на специалисти, но ентусиазмът на хората, които са в сектора е много 

голям“, допълни Колев. 

 

 

 

 

 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lipsata-na-strategiia-za-nasyrchavane-na-biotehnologiite--osnoven-risk-u-nas-294966/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lipsata-na-strategiia-za-nasyrchavane-na-biotehnologiite--osnoven-risk-u-nas-294966/
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14.12.2019 г., с.4 

 

Дадоха мандат за подписване на НРД 

 

Вдигат цените на 250 клинични пътеки 

 

Цените на 250 клинични пътеки ще бъдат увеличени средно с 14%. 

Това е предвидено в проекта на новия Национален рамков договор (НРД), който ще важи 

за период от три години. Най-спорният момент от него беше ограничаването на 

безплатните лекарства за хронично болните. Според заложените текстове здравната каса 

нямаше да заплаща повече от два плача за едно заболяване. Това предизвика 

недоволството и на личните лекари, които вчера изпратиха официално възраженията си 

по НРД. Те застанаха и срещу други текстове от документа, касаещи профилактичните 

прегледи и тяхната фиксирана продължителност. Преди началото на 71-вия извънреден 

събор на БЯС, председателят на съсловната организация д-р Иван Маджаров увери, че 

спорният член за лекарствата на хронично болните ще отпадне. Освен това д-р Маджаров 

заяви, че няма да има ограничения за прегледите, което ще позволи на джипитата да 

извършват профилактика и на пациенти, които са ги потърсили по друг повод. В крайна 

сметка вчера делегатите на събора дадоха мандат за подписване на НРД. 

Междувременно вчера се проведе и Надзорен съвет на касата. Неговият председател 

Жени Начева заяви, че още в понеделник проектът на рамковия договор трябва да бъде 

публикуван, а седмица по-късно и подписан. 
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15.12.2019 г., с. 7 

 

Поръчваме ги онлайн 

 

Аптеки носят лекарства по домовете 

 

ПОЛИ ПАНТЕВА 

Аптеки разнасят лекарства по домовете. Така в навечерието на грипния сезон сайтовете 

за продажба на плачи без рецепта привличат клиенти. 

Някои от тях дори са пуснали опция „чат". По този начин всеки може да разкаже онлайн 

какви са оплакванията му и да получи съвет от фармацевт какъв медикамент да използва. 

В условията обаче е посочено, че консултациите не са обвързани с ангажимент към точна 

и пълна преценка на здравословното ни състояние. Друга любопитна опция, която се 

предлага, е избор на илач според симптомите ни. Така например, ако натиснем опция 

„запушен нос", ни излизат всички капки и спрейове, подходящи за това състояние. 

Регистър 

В Изпълнителна агенция по лекарствата се води регистър, в който се вписват 

всички лица които извършват търговия по интернет с медикаменти без лекарско 

предписание. Общият брой на е аптеките е 72, като първата такава е регистрирана 

през февруари 2012 г. В настоящата 2019 г. пък са се появили нови 11 онлайн 

аптеки. Повечето от тях вече са започнали да бълват прахчета против грип, спрейове за 

нос, таблетки за гърло и т.н. Любопитното е, че част от интернет аптеките дори са 

пуснали промоции на тези продукти. Освен сезонните лекове, те предлагат също тестове 

за бременност, както и тест ленти за употреба на алкохол или наркотици. Наред с това 

по интернет можем да си поръчаме сексуални стимуланти, адаптирано бебешко мляко и 

дори ваксини. Много от онлайн аптеките залагат на хомеопатия, хранителни добавки и 

козметика. 

Експресно 

Някои предлагат доставка в рамките на деня, ако става въпрос за София, а други 

изпращат лекарствата 2 до 5 дни след поръчката. Куриер носи до вратата закупените 

медикаменти, като за поръчки на по-висока стойност услугата е безплатна. Предлага се 

обаче и експресно снабдяване. Едни сайтовете имат обявено работното време, както и 

часови интервал за приемане на поръчки. Други обаче са денонощни. Вариантите за 

плащане в повечето от тях са два - по банков път или с наложен платеж при доставката. 

 

VINF  14:21:01  15-12-2019  

       MH1418VI.014 

       медицински специалисти - протест 

        

       Медицинските специалисти "погребаха" символично "здравеопасната" 

система  

        

       София, 15 декември /Лора Метанова, БТА/ 

          Медицинските специалисти погребаха символично сегашната, по думите им, 

"здравеопасната" система  в картонен ковчег с червен кръст на него.   

          Няма да си тръгнем, докато не се роди нещо ново, заяви медицинската сестра Мая 

Илиева по време на националния протест на медицинските специалисти пред 

Министерския съвет. Те настояват за среща с премиера Бойко Борисов, за да го 

информират от първо лице за исканията си.  
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          Тук сме, защото през тези 10 месеца нашите искания не бяха изпълнени, 

обиколихме всички институции, комисии, министерства, парламентарни групи, всички 

много ни съчувстват и разбират, но след това нищо не се променя, проблемите отново си 

остават само наши, коментира Илиева. 

          Тя припомни, че палатка три месеца е стояла през здравното министерство, с цел 

да се обясни на гражданите защо системата е "здравеопасна". Защото липсват над 30 

хиляди медицински специалисти, защото се налага да работим на два-три договора,  24 

и дори 36 часа без почивка,  работи се много извънреден труд и тези заплати, които ни 

ги размахват от министерството над 1000 лева, са с цената на много извънреден труд, 

заяви Илиева. По думите й няма контрол на това колко извънреден труд се работи в 

болниците, колко медицински специалисти са необходими, няма стандарти, няма 

остойностяване на техния труд.  

          Искаме да запазим младите специалисти в България, но това може да стане само 

чрез промяна в условията на труд, коментира тя.  Искаме властимащите да не абдикират 

от своите задължения, да направят реформа в здравеопазването, да се промени моделът 

на финансиране, посочи Илиева. Тя отбеляза, че в момента всички болници са търговски 

дружества и трябва да генерират печалба. Ние зависим от броя пациенти по клинични 

пътеки, което значи, че трябва да се радваме, когато хората са болни, за да си изработим 

заплатите, това не е нормално, допълни Илиева и посочи, че исканията на медицинските 

специалисти са в полза на обществото.  

          Протестиращите разпънаха палатка през МС, на която са закачени листи с  

исканията им. "Днес подкрепете нас, за да има утре кой да се погрижи за вас! Ние сме 

сърцето на здравеопазването", "Не ни прогонвайте в чужбина, защото, ако всички си 

тръгнем,здравеопазването умира", "Да" на милосърдието, "да" на достойния труд, "да" 

на достойното заплащане, "не" на търговията със здраве" пише  на плакатите, носени от 

медицинските специалисти на протеста. 

 

www.capital.bg , 15.12.2019 г.  

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/12/15/4005901_akcionerite_na_sofarma_o

dobriha_predvaritelen_divident/ 

 

Акционерите на "Софарма" одобриха предварителен дивидент за 2019 г. 

 

Председателят на съвета на директорите Огнян Донев очаква ръст на продажбите 

в Сърбия и Молдова 

 

Десислава Николова 

На извънредно общо събрание акционерите на фармацевтичната компания "Софарма" 

одобриха с абсолютно мнозинство разпределянето на предварителен дивидент за 2019 г. 

от пет стотинки на акция. Това стана на база на шестмесечните резултати на компанията, 

които показват ръст на приходите до близо 100.9 млн. лв. (0.8%) и ръст на печалбата до 

24.981 млн. лв. (0.3%) спрямо същия период на предишната година. Дружеството 

отбелязва ръст от 13% на европейските пазари през първото полугодие на тази година и 

11% спад на българския пазар, което се дължи на тежката ценова регулация на 

лекарствата. 

Добра година 

На традиционната среща с акционерите председателят на съвета на директорите Огнян 

Донев определи изминаващата година като много добра за компанията, включително и 

на българския пазар. Държавната политика е непрекъснато да се търсят най-ниските цени 

в световен мащаб и те да се въвеждат в България автоматично. Проблемът е, че 

http://www.capital.bg/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/12/15/4005901_akcionerite_na_sofarma_odobriha_predvaritelen_divident/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/12/15/4005901_akcionerite_na_sofarma_odobriha_predvaritelen_divident/
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обикновено такива цени се получават по специални договори между производител и 

здравна каса за плащане на милиони опаковки, а такива продажби не съществуват в 

България. Това е причината през последните три години около 1600 лекарства да 

престанат да бъдат произвеждани или внасяни в България. 

"По-ниските цени означават по-ниски маржове и натискът може да доведе в 

средносрочен план и до закриване на производствени мощности в България", прогнозира 

Огнян Донев. 

Той отбелязва още, че компанията е отбелязала ръст от 35% в продажбите в Украйна и 

7% в Русия за полугодието, като според отчета "Софарма" освен това отбелязва ръст и в 

Прибалтика, на Балканите, в Беларус, Чехия и Молдова. Ръст има и на пазарите в Кавказ 

и Централна Азия. 

Очаквания за разширяване на бизнеса 

На въпрос на акционерите за операциите на групата в Сърбия и за развитието на пазара 

там Донев отбеляза, че пазарът там се развива както българския през 2003 г. – големи 

компании напускат заради ликвидни затруднения, има фалити на доставчици и 

дистрибутори и "Софарма трейдинг" планира да отвори склад в Ниш през следващите 

месеци, за да се възползва в по-голяма степен от пазарните възможности в Сърбия. Донев 

очаква ръст на продажбите през следващата година в Сърбия и в Молдова, където 

наскоро група откри собствен склад в Кишинев. 

Акционерите получиха отговор и на въпрос кога купената банка в Молдова ще бъде 

консолидирана в активите на "Доверие обединен холдинг". Това ще стане в края на 

февруари и резултатите ще бъдат част от консолидирания отчет на холдинга за 2019 г. 

"Софарма" е един от големите акционери в холдинга, но участието й през последните 

месеци намаля от малко над 30% до 24.98%. 

Донев е бил съден четири години заради сделки на борсата, а не за престъпление 

През миналата седмица бяха публикувани мотивите на Софийски градски съд за 

оправдателната присъда, произнесена в началото на май по продължилото четири години 

дело срещу Огнян Донев и финансовия директор на компанията Борис Борисов. 

Те бяха съдени по обвинение, повдигнато от известния следовател Петьо Петров–Петьо 

Еврото по времето, когато Донев притежаваше вестниците "Труд" и "24 часа". За Петьо 

Еврото депутатът от ДПС и конкурентен собственик на вестници и електронни медии 

Делян Пеевски коментирал пред Цветан Василев: "Гениален изрод е Петьо Еврото, 

дадеш му една бутилка уиски, изпие я и може да спретне каквото поискаш обвинение, на 

когото кажеш..." 

В случая с Донев обвинението беше, че извършени блокови сделки през 2006 г. на 

извънборсовия пазар не са били сключени на девет пъти по-висока цена и съответно да 

бъде платен девет пъти по-висок данък за това в момент, в който на борсовия сегмент не 

се дължат данъци. 

Мотивите към оправдателната присъда са 210 страници. От тях става ясно, че съдът е 

приел, че Донев не е извършил деяние, което да е престъпление, и на практика в 

продължение на четири години той е бил обект на наказателно преследване заради 

законни бизнес сделки. 

 

www.bgonair.bg, 15.12.2019 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182685-meditsinskite-sestri-prodalzhavat-protesta-

ostavat-na-palatkov-lager-prez-noshtta 

 

Медицинските сестри продължават протеста, остават на палатков лагер през 

нощта 

 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182685-meditsinskite-sestri-prodalzhavat-protesta-ostavat-na-palatkov-lager-prez-noshtta
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182685-meditsinskite-sestri-prodalzhavat-protesta-ostavat-na-palatkov-lager-prez-noshtta
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Те очакват да бъдат приети на разговор при премиера Борисов 

 

Петият национален протест на медиците в София продължава. Недоволството на 

здравните медици започна по обед и ще продължи в палатков лагер през нощта пред 

Министерския съвет. 

Те очакват да бъдат приети от министър-председателя Борисов. Протестът днес премина 

и под формата на шествие, блокиран беше бул. "Дондуков". Исканията на медиците са 

за реформа в системата - по-високо заплащане на основното им възнаграждение и на 

нощния труд, информира репортер на Bulgaria ON AIR. 

"Колкото и милиони да се отпускат в това здравеопазване, те потъват като каца в дъно. 

Тези пари, ако няма правила, по които да се разпределят, те са публични средства – 

искаме да има строго фиксирани правила, по които да се разпределят, за да сме сигурни, 

че наистина ще отидат там, където трябва", заяви медицинската сестра Мая Илиева. 

"Няма как една медицинска сестра да получава 650 лв основна заплата. Нашето искане е 

от две минимални работни, обвързани със закон за всеки специалист по здравни грижи, 

независимо от звеното, в което работи. А оттам нататък за допълнително като нощен 

труд, интензивни грижи и т.н. да се получава допълнително възнаграждение", обясни 

Мария Николова от УМБАЛ-Бургас. 


