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ПРЕСКЛИПИНГ 

16 декември 2020 г., сряда 

www.bnt.bg, 15.12.2020 г.  

https://bntnews.bg/news/antigennite-testove-shte-sa-bezplatni-sled-kato-se-priravnyat-

kam-pcr-testovete-1087379news.html 

 

Антигенните тестове ще са безплатни, след като се приравнят към PCR тестовете 

 

Антигенните тестове ще са безплатни, след като се приравнят към PCR тестовете. Това 

заяви на брифинг здравният министър Костадин Ангелов, след среща с представители на 

БЛС и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. 

От съсловната организация подкрепят предложението антигенните тестове да бъдат 

приравнени към PCR-ите и да се включат в статистиката. 

Здравният министър отново потвърди, че очаква до края на тази седмица да приключи 

обсъждането по тази тема. 

„След това ще има време, в което НЗОК, съвместно с „Информационно обслужване“, ще 

предприемат необходимите организационни действия, за да може лекарите да издават 

електронни направления и за антигенните тестове“, поясни той. 

Проф. Ангелов напомни, че те ще бъдат напълно безплатни за гражданите. 

На срещата беше решено от 1 ноември професионалистите по здравни грижи да получат 

по 360 месечно. 

Постигнато бе и споразумение да има представител на извънболничната помощ в 

Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. 

 

www.bnt.bg, 15.12.2020 г.  

https://bntnews.bg/news/bls-protiv-razhlabvaneto-na-merkite-predi-praznicite-

1087363news.html 

 

БЛС против разхлабването на мерките преди празниците 

 

Продължаваме да работим с Министерството на здравеопазването и Националната 

здравноосигурителна каса. До края на годината трябва да подпишем анекса. Това съобщи 

председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. 

Днес представители на БЛС и на Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари разговаряха с министър-председателя Бойко Борисов и министъра на 

здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. 

На срещата беше решено от 1 ноември професионалистите по здравни грижи да получат 

360 лева. 

 „Взе се решение от 1 ноември, със задна дата, и професионалистите по здравни грижи, 

които са на трудово правоотношение към общопрактикуващите лекари, да получат по 360 

лева месечно. Тези мерки плюс мерките, които са обявени досега за финансово 

подпомагане на всички лекари, работещи на първа линия, и в ДКЦ-та, и като 

общопрактикуващи в болниците, ще получат своята устойчивост и през следващата 

година. От 1 януари те продължават за срока на противоепидемичната обстановка“, 

поясни д-р Маджаров. 

Премиерът проведе среща с БЛС за ваксините, тестовете и финансовата помощ за 

медиците 

На срещата е постигнато и споразумение да има представител на извънболничната помощ 

в Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. 
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„Мнението на БЛС по отношение на прилагане на досега приетите мерки е това, че ние 

настояваме да не се облекчават мерките преди празниците. Не наблюдаваме намаляване 

на броя на заболелите в болничните заведения, както и в интензивните отделения. За нас 

всякакво отхлабване на приложените досега мерки би било рисковано за здравната 

система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация“, 

обясни д-р Маджаров. 

От съсловната организация подкрепят и предложението антигенните тестове да бъдат 

приравнени към PCR-ите и да се включат в статистиката. „Tова е от изключително 

значение за бързото идентифициране на болните и носителите, както и изолирането им“, 

акцентира шефът на Лекарския съюз. 

Здравният министър отново потвърди, че очаква до края на тази седмица да приключи 

обсъждането по тази тема. „След това ще има време, в което НЗОК, съвместно с 

„Информационно обслужване“, ще предприемат необходимите организационни действия, 

за да може лекарите да издават електронни направления и за антигенните тестове“, поясни 

той. Проф. Ангелов напомни, че те ще бъдат напълно безплатни за гражданите. 

 

www.bnt.bg, 15.12.2020 г.  

https://bntnews.bg/news/borisov-provede-sreshta-s-bls-za-vaksinite-testovete-i-finansovata-

pomosht-za-medicite-1087355news.html 

 

Борисов проведе среща с БЛС за ваксините, тестовете и финансовата помощ за 

медиците 

 

"През следващите седмици ще работим активно с Българския лекарски съюз, за да 

помогнем на докторите да знаят всичко за всяка ваксина и да бъдат максимално полезни 

на пациентите по темата." Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на среща с 

ръководството на Българския лекарски съюз, в която участва и министърът на 

здравеопазването Костадин Ангелов. 

Освен темата за ваксините срещу COVID-19, в рамките на срещата бяха обсъдени и 

въпросите за приравняването на антигенните тестове с PCR тестовете по отношение на 

карантинирането, финансовата подкрепа за медицинския персонал на първа линия, 

подготовката за издаването на електронни рецепти, както и подобряването на 

комуникацията между БЛС и НЗОК. 

Участниците в срещата бяха единодушни, че е необходима още по-тясна координация при 

работата в борбата срещу пандемията. В този контекст Българският лекарски съюз ще 

предложи свой представител, който да участва в работата на Националния оперативен 

щаб. 

Ръководството на лекарския съюз изрази подкрепа за въведените противоепидемични 

мерки и за тяхното продължаване, съобщават още от пресцентъра на Министерския съвет. 

 

www.btv.bg, 15.12.2020 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/bls-nastojavame-da-ne-se-oblekchavat-merkite-sreshtu-

covid-19.html 

 

БЛС: Настояваме да не се облекчават мерките срещу COVID-19 

 

БЛС, НЗОК и МЗ са се договорили специалистите по здравни грижи също да 

получават допълнителни средства 
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Настояваме да не се облекчават мерките срещу COVID-19 преди празниците, заяви д-р 

Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. 

Той е категоричен, че не се наблюдава намаляване на заболелите у нас, нито на хората в 

интензивно отделение. „За нас всяко отхлабване на тези мерки би било рисковано за 

здравната система веднага след Нова година“, категоричен е Маджаров. 

 „Ако продължи да расте броят на заразените в болниците, ще стигнем до случаи като тези 

от Италия, в които имаше спиране на обдишващи апарати, за да ги дадат на друг. Нека сме 

в по-тесен кръг по празниците”, добави Маджаров. 

Управителят на НЗОК проф. д-р Петко Салчев изрази мнение като специалист, че мерките 

трябва да се удължат поне със седмица след новогодишните празници. 

Председателят на БЛС заяви, че лекарите приветстват решението антигенните тестове да 

бъдат приравнени до някаква степен към PCR-ите, тъй като те са от съществено значение 

за бързото идентифициране на болните. 

Здравното министерство са се договорили от 1 ноември (със задна дата – б.р.) 

професионалистите по здравни грижи, които са на трудово правоотношение към 

общопрактикуващите лекари също да получават допълнителни средства на стойност 360 

лв. месечно. 

Здравният министър Костадин Ангелов поясни, че днес ще има заседание на Надзорния 

съвет на НЗОК, на което ще се входира предложението за допълнителните пари. „Аз 

разчитам и вярвам, че надзорният съвет ще подкрепи решението днес с оглед на жеста, 

който правим към професионалистите по здравни грижи“, коментира Ангелов. 

 „Тези мерки и другите, обявени досега за финансово подпомагане на работещите на 

първа линия, ще получат своята устойчивост и следващата година“, категоричен е 

Маджаров. 

Различните звена са се договорили също представител на БЛС да се включи към 

Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. 

 

www.bgonair.bg, 15.12.2020 г.  

https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/211886-pulsbg-veche-predlaga-dostap-do-

meditsinski-uslugi 

 

Puls.bg вече предлага достъп до медицински услуги 

 

Платформата предлага богат избор на услуги и изследвания 

 

Тодор Петров 

Здравният портал Puls.bg, който през годините се утвърди като най-достоверния източник 

на специализирана медицинска информация, направи нова стъпка в посока доближаване 

на читателите по-близо до специалистите, които могат да им помогнат. Puls.bg сключи 

партньорство с платформа за медицински услуги, благодарение на която всеки може да 

избере необходимата здравна услуга.  

Платформата предлага богат избор на услуги и изследвания в различни области, сред 

които кардиология, ендокринология, гастроентерология, пулмология, гинекология, 

изследвания, свързани с коронавирус, спорт, ин витро и още много други. А едно от 

големите предимства на платформата и за потребителите на Puls.bg е, че могат да заявяват 

желаната услуга от всяка точка на България и света на преференциални цени. 

Предлаганите ваучери за отстъпки за медицински услуги и изследвания са на по-ниски 

цени в сравнение с тези в лечебните заведения, медицинските центрове и лабораториите, 

което е постигнато благодарение на договорни отношения с над 80 водещи медицински 

заведения в страната. Това дава възможност на пациентите да ползват качествено лечение 
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на преференциални цени. Потребителите могат да изберат и пакетна услуга, в която са 

подбрани най-подходящите комбинации на тестове в дадено направление, например при 

изследвания хормоните на щитовидната жлеза.  

В Puls.bg можете да откриете тематични статии с полезна информация за различни 

състояния и видове изследвания, които следва да се предприемат при налични оплаквания 

след необходима консултация с лекар. 

Новото партньорство на Puls.bg със специализираната платформа за здравни услуги е 

поредната стъпка, която водещият здравно-медицински уебсайт реализира, за да направи 

здравните услуги по-достъпни и близо до тези, които имат нужда от тях. 

 

www.dariknews.bg, 15.12.2020 г.  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/tristrankata-prie-edinodushno-elektronnite-

napravleniia-i-recepti-2252505 

 

Тристранката прие единодушно електронните направления и рецепти 

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе онлайн заседание, 

свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската 

политика и министър на туризма Марияна Николова. 

Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото 

на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет 

от 2006 г. 

С промените се регламентира възможността да бъдат издавани електронни направления и 

рецепти. 

При обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, поради 

разпространението на заразно заболяване, лекарите от първичната извънболнична помощ 

ще могат да издават на пациенти от техния регистър електронни направления за медико-

диагностични изследвания с оглед установяване на заразеността от съответното 

заболяване. 

Направленията ще се издават без извършване на физикален преглед на пациента, но след 

провеждане на телефонна консултация за обсъждане на оплакванията на пациента и 

снемане на анамнеза. 

Електронните направления и електронните предписания ще се издават и съхраняват чрез 

специализиран медицински и аптечен софтуер, с който разполагат лечебните заведения и 

аптеките, сключили договор с НЗОК, и няма да се изисква предоставянето им от 

пациентите при посещение на съответните лечебни заведения или аптека. 

С предложените промени ще се облекчи работата на лекарите в извънболничната и 

болничната помощ и ще се улесни достъпът на здравноосигурените лица до консултации, 

медико-диагностични изследвания, лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели. 

Социалните партньори постигнаха единодушна подкрепа за проекта на постановление. 

 

www.profit.bg, 15.12.2020 г. 

https://profit.bg/balgariya/minimalna-mesechna-inflatsiya-u-nas-prez-noemvri/ 

 

Минимална месечна инфлация у нас през ноември 

 

Индексът на потребителските цени за ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. е 100.1%, 

т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2020 г. 
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спрямо декември 2019 г.) е минус 0.4%, а годишната инфлация за ноември 2020 г. спрямо 

ноември 2019 г. е 0.4%. 

Средногодишната инфлация за периода декември 2019 - ноември 2020 г. спрямо периода 

декември 2018 - ноември 2019 г. е 2%, информират от НСИ. 

През ноември 2020 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в 

потребителските групи са се променили, както следва:  

хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.2%; 

алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец; 

облекло и обувки - намаление с 1.0%; 

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%; 

жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на 

дома - увеличение с 0.2%; 

здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец; 

транспорт - увеличение с 0.2%; 

съобщения - увеличение с 0.1%; 

развлечения и култура - увеличение с 0.1%; 

образование - цените остават на равнището от миналия месец; 

ресторанти и хотели - цените остават на равнището от миналия месец; 

разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.3%. 

През ноември 2020 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: бял хляб - 

с 0.5%, типов и ръжен хляб - с 0.6%, макаронени изделия - с 1.3%, месо от едър рогат 

добитък - с 0.4%, свинско месо - с 0.2%, трайни колбаси - с 0.4%, мляно месо (кайма) - с 

0.2%, пълномаслено прясно мляко - с 0.4%, кисели млека - с 1.0%, сирене - с 0.7%, 

кашкавал - с 1.0%, извара - с 2.1%, яйца - с 1.8%, олио - с 3.2%, домати - със 7.6%, 

краставици - с 20.4%, зрял чесън - с 2.8%, зелен лук и праз - с 1.1%, маслини - с 1.2%, гъби 

- с 0.5%, картофи - с 0.1%, захар - с 0.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.5%, оцет - с 

3.1%, чай - с 0.1%, ракии - с 0.2%, бира - с 0.2%, и други. 

През ноември 2020 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 

2.3%, брашно - с 0.2%, хляб „Добруджа“ - с 1.2%, месо от домашни птици - с 1.6%, 

малотрайни колбаси - с 0.3%, нискомаслено прясно мляко - с 0.1%, масло - с 0.4%, 

маргарин - с 2.9%, ябълки - с 6.0%, цитрусови и южни плодове - с 11.2%, зеле - със 17.5%, 

зрял лук - с 1.5%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.2%, листни 

зеленчуци - с 2.4%, зрял боб - с 1.0%, леща - с 0.6%, кафе - с 0.6%, минерална вода - с 

1.7%, газирани напитки - с 0.5%, плодови сокове - с 0.1%, вина - с 0.4%, и други. 

През ноември 2020 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано 

увеличение на цените при: централно газоснабдяване - с 6.6%, газообразни горива за 

битови нужди - с 0.6%, топлинна енергия за отопление - с 11.4%, прахове за пране - с 

1.9%, хладилници - с 0.3%, препарати за почистване на съдове - с 0.1%, гуми за 

автомобили и велосипеди - с 0.4%, дизелово гориво - с 0.3%, автомобилен бензин А95Н - с 

0.3%, автомобилен бензин А100Н - с 0.5%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.3%, метан за 

ЛТС - с 0.9%, седмични вестници - с 0.5%, услуги по обществено хранене - с 0.1%, 

банкови услуги и такси - с 0.2%, разходи за погребения - с 1.3%, и други. 

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано 

намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 0.7 и 1.4%, дърва за отопление - 

с 0.9%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на 

дома) - с 2.8%, автомобили втора употреба - с 0.4%, телевизори - с 3.0%, таблети и 

лаптопи - съответно с 1.7 и 0.1%, кина и театри - с 0.3%, услуги по краткосрочно 

настаняване - с 1.8%, продукти за лична хигиена - с 0.3%, козметични продукти - с 1.3%, 

автомобилни застраховки - с 2.1%, и други. 



Page | 6 

6 

През ноември 2020 г. цените на лекарствените продукти са се намалили с 0.1%. Цените на 

лекарските и стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец, а 

цените на извънболничните медицински услуги (рентгенови снимки и лабораторни 

изследвания на кръв) са се увеличили с 0.7%. 

 

www.clinica.bg, 15.12.2020 г. 

https://clinica.bg/14918-Regulirat-po-strogo-cenite-ot-paralelen-vnos 

 

РЕГУЛИРАТ ПО-СТРОГО ЦЕНИТЕ ОТ ПАРАЛЕЛЕН ВНОС 

 

Стойността, която ще се плаща с публични средства при ваксините, няма да се 

определя чрез сравнение с други търговски марки от същия вид, предвиждат промени 

на МЗ 

 

По-строга регулация на цените на лекарствата от паралелен внос предвиждат промени в 

Наредбата за регистриране на цените на лекарствата. С тях на практика се ограничават 

възможностите за свръхпечалба на паралелните търговци. 

С промените лекарствата от паралелен внос няма да могат да се увеличават. Към момента 

това беше възможно заради нормативна празнина. Наредбата предвиждаше, че цените при 

паралелен внос могат да се променят, тоест и да се вдигат, ако в друга държава от ЕС се 

увеличи цената на производителя им. Занапред обаче промените ще може да са само в 

посока намаляване. 

Освен това с промените в наредбата се дава възможност за по-лесно включване на 

медикаментите за редки болести в позитивния списък. Тъй като се ползват от малко 

пациенти, Съветът по цени ще търси дали са регистрирани във всички държави от ЕС, за 

да открие поне пет такива, а не само в списъка от 17, както е за останалите лекарства. 

Здравното министерство предлага и изключения при определянето на стойността, която 

ще се плаща с публични средства за ваксините и продуктите, съдържащи токсини или 

серуми. Реферирането при тях ще бъде само външно и няма да се допуска сравняване с 

цените на други търговски марки от същата група. Причината е, че това са уникални 

продукти, обясняват от МЗ. 

Сред останалите промени, които се предлагат с наредбата са удължаване на срока за 

проследяване на ефикасността на новите терапии, ако е нужно, за да се направи оценка. В 

момента максимумът му е три години. Също така се дава възможност на Националния 

съвет по цени и реимбурсиране да провежда онлайн заседания заради пандемията. 

 

VINF  17:58:01  15-12-2020  

       MM1755VI.013      болнична асоциация - позиция 

        

       Спешно да се облекчи процедурата по разкриване на реанимационни легла, 

настояват от Българска болнична асоциация  

        

       София, 15 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Спешно да се облекчи процедурата по разкриване на реанимационни легла, 

настояват в писмо, изпратено до медиите от Българска болнична асоциация. Внимание 

трябва да се обърне и на метода на финансиране на лечението на пациенти с COVID 

инфекция, посочват още в писмото си от асоциацията. Финансовите анализи показват, че 

средната цена на лечение на един пациент с коронавирусна инфекция може драстично да 

надвишава цената на клиничната пътека. Възможно е това да създаде проблеми на 

болниците в обозримо бъдеще, се допълва в текста на писмото.  

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/14918-Regulirat-po-strogo-cenite-ot-paralelen-vnos


Page | 7 

7 

          От асоциацията изказват подкрепата си за подновяването на диалога между 

Българския лекарски съюз, НЗОК и Министерството на здравеопазването. 

Бюрократичните спънки в борбата с пандемията трябва да бъдат сведени до минимум, се 

добавя още в писмото и се посочва, че в условията на "тази криза, имаме нужда от бързи и 

навременни действия и няма време за административни неуредици". 

 

www.actualno.com, 15.12.2020 г. 

https://www.actualno.com/crime/specsydyt-shte-gleda-deloto-sreshtu-eksministyr-moskov-

za-turskite-vaksini-news_1531906.html 

 

Спецсъдът ще гледа делото срещу ексминистър Москов за турските ваксини 

 

Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу бившия здравен 

министър Петър Москов, предаде БГНЕС. 

Москов и заместникът му Адам Персенски са обвинени заради приетите като дарение 

през 2015 година от Министерството на здравеопазването на Турция 100 хил. дози 

ваксина за деца "Пентаксим – 0.5 мл.” и 100 хил. дози ваксина "Хепатит Б“ – „Еувакс 

Б“, които не са разрешени за употреба на територията на България. Второто обвинение 

е, че на 27 ноември 2015 г. е улеснил сключване на неизгодна сделка с дружеството 

"Бул Био ЕООД за дарение на 5 000 000 дози ваксини "БЦЖ". 

Делото тръгна по същество през септември 2018 година, а в началото на октомври в 

спецсъда бяха разпитани като свидетели бившите министри в кабинета „Борсов 2“ 

Ивайло Калфин – социален, Румяна Бъчварова - вътрешен, Николай Ненчев – на 

отбраната и Теменужка Петкова, която е енергиен министър и в кабинета „Борисов 3“. 

Според прокуратурата от действията на Москов тогава са настъпили вреди за 

българското здравно министерство в размер на 325 233,87 лв., но и неимуществени 

вреди, изразяващи се в недоверие на гражданите в дейността му. 

Освен Москов и Персенски, обвиняеми по делото са още Любомир Димитров, Росен 

Алексиев и Юлияна Ценкова. 

В Специализирания наказателен съд беше разпитан и бившият шеф на Изпълнителната 

агенция по лекарствата Асена Стоименова. Тя даде подробни показания за целия 

законов механизъм, по който се извършват бартери и дарения на медикаменти. 

В началото на тази година, през февруари, самият Петър Москов заяви, че делото 

срещу него не е за ваксини, а за внесено ДДС. 

„След цялата медийна и корпоративна атака, влизането в съдебна фаза доказа, че няма 

дело за ваксини. Тук не става въпрос за ваксини. Всички ваксини, които са внесени в 

България, са такива каквито винаги са били внасяни. Предметът на обвинение срещу 

мен и колегите ми е, че Министерството на здравеопазването е внесло ДДС в 

Републиканския бюджет. Не се шегувам“, посочи той и уточни, че платеното ДДС е в 

размер на 220 000 -230 000 лв. 

 

 

 

 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/crime/specsydyt-shte-gleda-deloto-sreshtu-eksministyr-moskov-za-turskite-vaksini-news_1531906.html
https://www.actualno.com/crime/specsydyt-shte-gleda-deloto-sreshtu-eksministyr-moskov-za-turskite-vaksini-news_1531906.html
https://www.actualno.com/society/petyr-moskov-vsichko-koeto-vodi-do-pylno-razpishtolvane-ili-pylno-zatvarjane-e-pogreshno-news_1524020.html
https://www.actualno.com/healthy/moskov-poiska-izvynredni-pravomoshtija-za-zdravnija-ministyr-i-masovo-testvane-news_1520571.html
https://www.actualno.com/healthy/moskov-poiska-izvynredni-pravomoshtija-za-zdravnija-ministyr-i-masovo-testvane-news_1520571.html
https://www.actualno.com/healthy/moskov-njama-da-prejiveem-vtori-lokdaun-news_1516038.html

