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ПРЕСКЛИПИНГ 

17 януари 2020 г., петък 
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Москов подкрепя Ананиев за връщане на обществените поръчки в частните болници 
  

Непродуктивно е фокусът на общественото внимание да се насочва към последните медийни 

изяви на директора на НЗОК. Това заяви в "Сутрешния блок" на БНТ Петър Москов, бивш 

министър на здравеопазването. По думите му това, което се случва, е конфликт в различни 

течения в ГЕРБ, изразяващ се в атака от страна на директора на Касата към министъра на 

здравеопазването. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
Според Москов трябва да се подкрепи становището на министър Кирил Ананиев за връщане 

на обществените поръчки в частните болници, той самият винаги е бил за това. 
Петър Москов: Не считам, че разговорът трябва да се води по вид собственост, а по 

ефективност на действията на една или друга структура. 
Той каза още, че в този мандат не е останало време за сериозни реформи. Нужна е сериозна 

консервативна алтернатива в следващия парламент, призова Москов. 
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Скъпите лекарства в болниците - какъв е казусът 
  

Д-р Дечо Дечев е този, който е трябвало да забележи пръв различните цени, по които е 

плащала НЗОК за едно и също лекарство и да накаже нарушителя 
  

За да можеш да манипулираш общественото мнение добре, наистина трябва да си добър 

експерт. Нещо, което не може да се отрече на управителя на здравната каса д-р Дечо Дечев, 

който от уикенда до момента произвежда шумни скандали за това как управляващите не се 

грижат за парите на здравната каса, как фармацевтични компании и частни болници 

злоупотребяват със средствата й и как той е единственият, който може да накара нещата в 

системата да се случат. 
Мандатът на Дечев в касата приключва скоро. И в момента, изглежда, той воюва директно с 

Кирил Ананиев за поста на министър на здравеопазването и непрекъснато прехвърля 

отговорността от касата към здравното министерство. Проблемът е, че това се случва с 

полуистини за тънкостите в лекарствоснабдяването и частните болници, които звучат 

стряскащо на незапознатите с веригата на доставка на медикаменти. 
Пред bTV в сряда Дечев даде конкретна информация, според която частни болници са 

купували медикаменти, платени от здравната каса на пет пъти по-висока цена от държавните 

клиники. Това се е случвало в рамките на пределната регистрирана цена (максималната цена, 

тъй като лекарствата са регулирана стока) и е законно, но не е морално. 
Истината за единичния случай с вариации на цената на едно лекарство обаче е доста по-

различна. Дечев изброи пред телевизиите частните болници, които са купували медикамента, 

който е предназначен за химиотерапия, на цена 1063 лв. и по този начин ги обвини в 

злоупотреба с парите на НЗОК. Това според него са "Пълмед", "Аджибадем Сити клиник", 

"Надежда", "Софиямед", "Паркхоспитал", "Сердика", "Централ онкохоспитал", "Дева Мария" 
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и "Унихоспитал". От сдруженията на частните болници обаче съобщиха пред "Капитал", че 

се консултират с адвокати дали да не заведат дело за клевета и уронване на репутацията им 

срещу управителя на касата. Причината е че, някои от изброените болници - например 

"Аджибадем Сити клиник", не са купували от посоченото лекарство. Другите пък са 

получили цена от дистрибутора над 1000 лв. и са платили по нея. 
Здравният министър Кирил Ананиев и управителят на касата ще трябва да разкажат пред 

парламентарната здравна комисия какво наистина се е случило на заседанието й днес 

(четвъртък). 
Каква е регулацията 
Лекарствата са стока с регулирана максимална цена, която се следи от Националния съвет по 

цени и реимбурсиране на лекарствени продукти към Министерския съвет. Продажната 

стойност на ниво производител се сравнява всеки ден с подобни цени в останалите 

европейски здравни каси и ако бъде намерена по-ниска, съветът служебно намалява цената и 

в България. Здравната каса и болниците покриват около 10 хиляди лекарства. Съветът е 

съсредоточен върху най-скъпите продукти, които могат да спестят най-много като разходи 

на здравната каса и болниците. Веднъж годишно обаче се прави задължителен преглед на 

всички лекарства. Самият производител или вносител също може да подаде документи и да 

намали цената си, ако е започнал да я получава на по-ниска стойност. 
След като цената на лекарството е регистрирана и то се покрива от здравната каса или 

болниците, по закон производителят не може да продава директно на крайни клиенти, за да 

не манипулира пазара. Той трябва да продаде стоката си на търговец на едро с лекарства. 

Вторият има право да си начисли надценка от 4%, 6% и 7%. Ако цената на производителя на 

лекарството е над 30 лв., надценката е 4%, а ако е под 10 лв. - 7%. 
След като търговецът на едро начисли надценката си, той може да продава лекарството на 

друг търговец на едро, на болнична аптека или на т.нар. открита аптека, която работи с 

граждани. 
Какво се е случило с конкретното лекарство 
Лекарството, с което даде пример д-р Дечев, е за химиотерапия. До преди няколко години то 

е било оригинален продукт без аналог и цената му е била около 1300 лв. През последните 

години са се появили четири нови копия и цената е паднала – до 1063 лв. 
През миналата година НЗОК въведе механизъм, при който ако дадена компания е продала 

повече лекарства от предишната година, тя трябва да възстанови на касата средствата за 

опаковките, които е продала на болниците в повече. В края на годината компанията 

"Алводжен", която е дистрибутор на едро, е била извикана в НЗОК, тъй като е надвишила 

лимита и от броя опаковки от въпросното лекарство за химиотерапия и трябва да връща на 

НЗОК пари. Компанията е казала, че наистина е продала съответния брой опаковки, но не 

всички на цена от 1063 лв., а някои - на цена от 200 лв. бройката. Не става ясно защо се е 

получила такава разлика в продажната стойност на един и същ медикамент. 
Според д-р Дечев виновни в случая са болниците, които са фактурирали на касата 

лекарството на най-високата цена, докато държавните клиники са провеждали търгове и са 

постигнали цена от 200 лв. между различните конкуриращи се компании. Освен това той 

допълва, че отговорност носи държавата, която дава лиценз на търговците на едро и 

болниците. 
Ето оттук започват тълкуванията, с които здравният сектор се занимава през последните дни. 
Според фармацевтични компании и болници става въпрос за единичен случай, който не е 

напълно анализиран. Според тях не е ясно и защо здравната каса не е забелязала различните 

цени, по които е плащала месеци наред. Частни болници, чиито имена Дечев спомена пред 

медиите, твърдят пред "Капитал", че са пазарували лекарството на по-високата цена, не им е 

била предлагана по-ниска и така и са фактурирали продукта на здравната каса. 
Къде е проблемът според лекарствения закон 
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"Алводжен" е регистрирана като търговец на едро с лекарства. Ако е продавала на едни 

болници на 200 лв., а на други на 1063 лв., тя би трябвало да бъде глобена, тъй като не спазва 

лекарствения закон, според който може да си начисли само надценка от 4%. Освен това 

трябва да бъде проверено как това нарушение се отразява върху конкурентната среда, тъй 

като подобна ниска цена дава конкурентно предимство на една болница пред друга. 
Ако "Алводжен" наистина е започнала да получава лекарството на подобна ниска цена, тя е 

трябвало да подаде документи в Националния лекарствен съвет по цените, а не да изчаква 

периода, в който цената й ще бъде проверена. 
Според хора от сектора, които пожелаха да не бъдат цитирани, компанията е разполагала с 

партида с изтичащ срок на годност и затова е намалила цените до 200 лв. По закон обаче тя 

няма право да продава на болниците продукти с изтичащ срок на годност, без да им плати 

неустойка. Болниците също биха носили отговорност, ако са закупили медикамент с изтичащ 

срок на годност. 
Съществува и хипотезата "Алводжен" да е продавала стоката си на други търговци на едро, а 

те на търговци на едро на болниците или на самите болници. В този случай трябва да се 

провери дали някой по веригата е получавал продукта на цена 200 лв., но го е фактурирал на 

болницата, а тя на НЗОК – на цена от 1063 лв., тъй като това също би било нарушение на 

лекарствения закон. 
Къде е манипулацията 
Първият, който трябва да е забелязал разликите в цените, по които плаща здравната каса, е 

самата институция, на която управител е д-р Дечо Дечев. Видно обаче, НЗОК е разбрала в 

края на годината, когато от "Алводжен" са казали на какви цени са продавали. Д-р Дечев не е 

съобщил нищо на надзорния съвет на касата, нито в здравното министерство или 

парламентарната здравна комисия, а го направи първо в медиите, без да даде детайли по 

казуса. 
Така, волно или не, той се опита да прехвърли отговорността за този казус на здравното 

министерство, което давало лицензи на търговците на едро и болниците и било длъжно да 

следи поръчките на клиниките. 
Лицензите на търговците на едро се дават от Изпълнителната агенция по лекарствата и те 

зависят от изискванията за добра дистрибуторска практика, площта на склада, изпълнението 

на норми за съхраняване на лекарства, служители и в никакъв случай лицензът не зависи от 

това на каква цена продава дистрибуторът. 
Министерството на здравеопазването наистина отговаря за издаването на лицензи на 

клиниките в болниците и доскоро и на самите болници. Сега за лицензите на новите болници 

отговаря пряко правителството. Лицензите на болниците също не зависят от цената, по която 

купуват лекарства, а от това какъв медицински екип и възможности за работа имат те. 
Здравният министър може да следи поръчките и финансовите потоци в държавните и 

общинските болници, но не и в частните и ако е имало нарушения по веригата, той в случая 

няма механизъм, по който да ги научи. 
Националният съвет по цените вероятно е проверил цената на лекарството и не е ясно на 

каква цена са му посочили че се продава. 
Д-р Дечев обвини и управляващите, че са приели лобистки закон през 2016 г., като са 

разрешили на частните болници да не правят вече обществени поръчки. Това обаче е 

направено заради европейска директива за публично правните организации, която пък е в 

сила от 2004 г. Според нея частните субекти могат да се грижат да купуват на възможно най-

добра цена и сами. 
Какво решиха управляващите 
След като д-р Дечев обясни през пример как болниците уж законно източват здравната каса, 

от ГЕРБ съобщиха, че ще върнат задължението и частните болници да правят обществени 

поръчки, както беше до 2016 г. Тогава те бяха вносители на поправката, за да не бъде 
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България в нарушение на директивата. 
Д-р Дечев обаче поиска обществени поръчки само за лекарствата. Но не и за медицинските 

изделия. През миналата година НЗОК например направи търг за медицински изделия, според 

който здравната каса ще плаща само най-евтините импланти – например изкуствени стави. 

Преди съществуваше възможността пациентът да ползва минималната определена цена от 

НЗОК и ако реши да ползва по-скъп имплант, да си доплати. Например, ако преди един 

имплант е струвал 3000 лв., а касата е покривала 1000 лв. от него, пациентът можеше да 

доплати 2000 лв. Сега ще трябва да избира - или безплатен, но най-евтин имплант, или да си 

плати сам по-качественото изделие, ако то е по-скъпо. 
Част от частните болници твърдят, че не се притесняват да се върнат обществените поръчки 

за всички външни услуги и стоки. Допреди години те бяха възложители на рекордно висок 

брой търгове и в момента пазаруват по възможно най-ниски цени. Дори дават за пример как 

в частните болници храната за пациентите струва 3 лв. на ден за много добро качество, 

докато в държавни клиники е средно 11 лв. на ден с обществена поръчка. 
Други представители на частните болници смятат, че предложението на Дечев да има 

търгове във всички болници е лобистко. Според тях връщането на поръчките за лекарства 

например ще ги принуди да пазаруват от точно определени търговци на едро и да не могат да 

постигнат икономия от мащаба и конкурентни цени. 
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Болниците искат НЗОК да плаща лекарствата директно на доставчиците 
  

Лекарствата, покривани от НЗОК, да се заплащат директно на доставчиците им, а не да 

минават през лечебните заведения. Това предлагат от Българската болнична асоциация и 

Националното сдружение на частните болници в своя официална позиция по повод 

вчерашното решение да бъдат уеднаквени цените на лекарствата за частни и държавни 

болници. 
Според тях това е много по-ефективен начин, отколкото лечебните заведения да 

обявяват обществени поръчки. 
Относно изнесената информация, че фирма "Алвоген" продава препарата Пеметрексед 

на цена 7 или повече пъти по-евтина за България, от най-ниската цена, обявена за 

Европа, те посочват, че са направили справка в Позитивен лекарствен списък. Тя е показала, 

че петима притежатели на разрешение за употреба, предлагат 7 различни продукта, 

съдържащи Пеметрексед - Актавис, Акорд, Алвоген, Новамед и Сандоз. Всички тези 

продукти, по правилата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени 

продукти, са включени в списъка с пределна цена от 1063,03лв., която е най-ниската 

възможна за референтните ни държави в Европа, пояснява се в позицията. 
От данните, изнесени от управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев, става ясно, че една от тези 

фирми -"Алвоген", чийто продукт има цена на едро 1063,03 лв., го е продал на определени 

болници у нас в пъти под цената за Европа. 
По тази причина болниците настояват да бъде направена пълна проверка на случая, защото 

се правят твърдения за частните болници, които уронват техния престиж, и се поставя 

под въпрос корекция на действащото законодателство в противоречие с евродирективите. 
В становището си те отправят следните въпроси: 
- Как е възможно едно лекарство да се продава само в България толкова пъти под цената в 

Позитивния лекарствен списък? Каква всъщност е реалната му пазарна цена? 
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- Имало ли е някаква причина то да бъде с понижена цена - за преоценено лекарство ли става 

въпрос? Вярно ли е, че това лекарство е с изтичащ срок на годност и има проблем с 

реализацията на цялото внесено в България количество? 
- Регистрирана ли е от производителя "Алвоген" цената, на която това лекарство се продава в 

България - в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти? 
- С какво се лекуват българските онкопациенти? 
В позицията се посочва, че след като законът позволява лекарите да изберат от 

одобрените за страната ни лекарства, които се реимбурсират от НЗОК, е тяхна 

отговорността да изберат качествено лечение за своите пациенти, а не да ги лекуват с 

медикаменти, които няма къде другаде в Европа да се продадат. 
Въпросът не бил свързан нито с обществените поръчки, нито в пропуски на 

Министерство на здравеопазването, тъй като в противен случай е щяло да има разлика в 

цените на много повече лекарства. 
Ако България въведе обществените поръчки и за частните субекти, ще влезе в 

нарушение на Директива 2014/24/ЕС, затова преди да се прибързва с такава стъпка, 

предизвикана от непроверени и съмнителни мотиви, трябва да се оценят негативите, които 

ще доведе това за страната ни, подчертава се в позицията. 
Припомняме, преди дни в интервю управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев заяви, 

че Здравната каса заплаща на частните болници лекарства на по-високи цени отколкото 

на държавните и общинските болници. 
По-късно стана ясно, че БСП ще сезира главния прокурор заради интервюто на Дечо 

Дечев. Освен да се източва касата, не се предлага нищо на българските граждани, заявиха от 

левицата на брифинг. 
От Надзорния съвет на НЗОК пък заявиха, че не са били уведомени от управителя Дечо 

Дечев за практиката да бъдат надплащани медикаменти. 
Националното сдружение на частните болници също не остана безучастно към ситуацията, 

заявявайки, че твърдението на д-р Дечев е лъжа. 
От "Демократична България" призоваха д-р Дечо Дечев да публикува данните на 

Здравната каса, за да види обществото "пълната картина на злоупотребите в НЗОК". 
Вчера беше решено че с промени в закона цените на лекарствата за частни и държавни 

болници ще бъдат уеднаквени. 

 

 

    VINF  18:04:31  16-01-2020 
      MH1801VI.010 
      НЗОК - управител - изслушване 
      
      Не е нарушен законът, а има практика за нерационално използване на обществен 

ресурс според управителя на НЗОК 
      
      София, 16 януари /Десислава Пеева, БТА/ 
         Не е нарушен законът, а има практика за нерационално използване на обществен 

ресурс. Това каза управителят на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ Дечо 

Дечев по време на изслушването му от членовете на парламентарната комисия по 

здравеопазване. Членовете на комисията изслушват Дечев заради негови твърдения, че НЗОК 

плаща за едно и също лекарство на различни цени на частните и на държавните болници. 

Всички плащания са напълно законни, но има нужда от проверка, която НЗОК не може да 

извърши, добави той. По думите му Касата плаща едно и също лекарство в различните 

болници с разлика до 700 процента. По закон частните болници са освободени от 

https://news.bg/health/decho-dechev-ne-iska-vtori-mandat-kato-shef-na-nzok.html%20/t%20_blank
https://news.bg/politics/bsp-sezira-glavniya-prokuror-za-intervyuto-na-decho-dechev.html%20/t%20_blank
https://news.bg/politics/bsp-sezira-glavniya-prokuror-za-intervyuto-na-decho-dechev.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/nadzorniyat-savet-na-nzok-ne-znael-za-nadplashtane-na-lekarstva.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/chastnite-bolnitsi-obviniha-decho-dechev-v-lazha.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/demokratichna-balgariya-zove-decho-dechev-da-otvori-dannite-na-nzok.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/demokratichna-balgariya-zove-decho-dechev-da-otvori-dannite-na-nzok.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/s-promeni-v-zakona-uednakvyavat-tsenite-na-lekarstvata-za-chastni-i-darzhavni-bolnitsi.html%20/t%20_blank
https://news.bg/health/s-promeni-v-zakona-uednakvyavat-tsenite-na-lekarstvata-za-chastni-i-darzhavni-bolnitsi.html%20/t%20_blank
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задължението да правят обществени поръчки, но където няма обществена поръчка, цените 

винаги са максималните, каза още Дечев. 
         В отговор на въпрос дали има и други медикаменти, за които са открити подобни 

разлики в цената Дечев каза, че данните са налични и не са били оповестявани, защото НЗОК 

има информационна система, която гарантира, че не може да се плаща продукт с цена над 

пределната. Всички плащания, направила Касата, са в рамките на закона, подчерта Дечев и 

още веднъж увери, че законът не е нарушен. По-високата цена на лекарствата е проблемът, 

появил се преди години, когато частните болници са били освободени от обществени 

поръчки, допълни още той. 
         Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посочи, че от предоставени данни от 

27 лечебни заведения за онкологични и онкохематологични заболявания, е видно, че при 4 

медикамента има голяма разлика в цените. По думите му почти всички частни лечебни 

заведения купуват тези четири лекарства на максималната допустима цена. 
         Проф. Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствени продукти каза, че спорният медикамент в момента е с най-ниска цена в България 

и Словакия. Изпратили сме проверяващи в склада на притежателя на разрешението за 

употреба на въпросния медикамент, добави той. Едната хипотеза за голямата разлика в 

цената е внасяне на продукт с изтичащ срок на годност, допусна проф. Данчев. По думите му 

след края на проверката е възможно да се състави административен акт или да се насочи 

случая към по-сериозни органи. 

 

www.bnt.bg, 16.01.2020г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   
http://news.bnt.bg/bg/a/dostatchni-li-sa-promeni-v-zop-za-kontrol-v-tsenite-na-lekarstvata 
  

Достатъчни ли са промени в ЗОП за контрол в цените на лекарствата? 
  

Европейската комисия е направила запитване към България, заради извадените частни 

болници от обхвата на закона за обществените поръчки. Затова Министерството на 

здравеопазването е изпратило предложение за отмяна на това изключение. Пак по повод тези 

текстове от закона за обществените поръчки, депутати повикаха управителя на НЗОК на 

изслушване в здравната комисия. Депутатите търсят недостатъците в закона, които 

позволяват едно лекарство да се продава на различни цени. 
Касата плаща различни цени за всички лекарства, които имат повече от един производител - 

твърди нейният управител. Това нерационално харчене, според д-р Дечев, е ефекта от 

изключването на частните болници обхвата на закона за обществените поръчки. В случая за 

онколекарството пеметрексет, частните болници са представяли фактури за 7 пъти по-високи 

цени, отколкото производителят е продавал. 
Д-р Дечо Дечев - управител на НЗОК: Ако НЗОК специално за този медикамент пеметрексет 

беше заплатила всичките опаковки на най-ниска цена, би платила около 800 000 лева по-

малко. 
Здравният министър потвърди, че вече е задвижил процедура да отпаднат спорните текстове 

от закона за обществените поръчки, още повече че Европейската комисия иска обяснение от 

България за неправилното прилагане на нейната директива. 
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Те ни казват, че всички болници - 

държавни, частни, общински със смесено участие трябва да прилагат закона за общите 

поръчки. 
БНТ: Т.е. неправилно е транспонирана директивата през 2016 година? 
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Вижте не искам да коментирам текстове на 

ЕК, но той наистина дава възможност възможност за различно тълкуване. 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/dostatchni-li-sa-promeni-v-zop-za-kontrol-v-tsenite-na-lekarstvata
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Въпреки че страната ни е заплашена от наказателна процедура, ако не промени закона, 

вносителят на спорните текстове е убеден, че европейската директива изключва частните 

болници. 
Лъчезар Иванов - депутат на ГЕРБ: Тази директива всъщност трябваше да бъде 

синхронизирана от българското законодателство, именно всички частни лечебни заведения 

се казва в тази директива, че не бива да провеждат обществени поръчки. 
Липсата на търгове явно не може да обясни докрай огромните разлики в продажните цени и 

от съвета по цени и реимбурсиране все пак ще проверяват производители, вносители, 

търговци и болници каква е причината за тази аномалия. 
Европейската комисия настоява да се въведат обществени поръчки и за лекарствата за 

редките болести. Но според здравни министър те биха забавили лечението на болните и е би 

се борил срещу това искане. 

 

www.dir.bg, 16.01.2020 г. TC "www.dir.bg" \f C \l "1"   
https://dnes.dir.bg/temida/opravdaha-okonchatelno-bivshiya-vitsepremier-ilko-semerdzhiev 
  

Оправдаха окончателно бившия вицепремиер Илко Семерджиев 
  

Той беше пратен на съд, защото принуждавал шефката на Изпълнителната агенция по 

лекарствата да си назначи за заместник Боян Доганов 
  

Бившият вицепремиер и министър на здравеопазването в служебното правителство на проф. 

Огнян Герджиков - Илко Семерджиев е окончателно оправдан. Това реши състав на 

Върховния касационен съд (ВКС) с председател и докладчик Антоанета Данова, информира 

lex.bg. 
Семерджиев беше пратен на съд, защото принуждавал чрез заплахи тогавашната шефка на 

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) доц. Асена Стоименова да си назначи за 

заместник Боян Доганов. В разговор Семерджиев казал на Стоименова, че ако не назначи 

Доганов, той "ще го назначи на нейно място, ще я уволни и ще ѝ направи други неща". 
Според върховните съдии няма как вицепремиер и здравен министър да бъде обвинен за 

посегателство спрямо дейността на държавните органи, каквото предполага текстът на чл. 

269 от Наказателния кодекс, защото той визира престъпления, извършени от граждани, които 

нямат специално качество. 

 

 TC "В. Труд" \f C \l "1" 
17.01.2020 г., с. 3 
  

ДОКТОР ДЕЧО ДЕЧЕВ, ШЕФ НА НЗОК, ПРЕД „ТРУД": 
Някой помпа цените между производител и болница 
  

- Как стана така, доктор Дечев, че изведнъж открихте тези разминавания в цените за 

лекарства? 
- По сигнал на производителя на лекарството. Сигналът на производителя бе, че приходът, 

който е получен от лекарството, е много по-малък, от този, който Касата е заплатила за 

продукта. 
- Ще се реши ли ценовата разлика с промените в Закона за обществените поръчки, които 

министър Ананиев вече анонсира? 
- Ако, това се случи - да. При всички положения ще има положителен ефект в частта му за 

рационалното използване на средствата. 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/temida/opravdaha-okonchatelno-bivshiya-vitsepremier-ilko-semerdzhiev
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- Установили ли сте други механизми, по които се правят опити за източване на НЗОК, за 

които сте готов да алармирате Здравно министерство? 
- Здравно министерство, ако желае, може да получава информацията, която получава и 

Касата. Ако те желаят да получават тази информация, в закона е казано изрично, че всички 

лечебни заведения предоставят ежемесечно информация. Какви анализи ще си направят от 

тази информация - вече е друг въпрос. Що се отнася до механизмите за източване, ако ви 

кажа, че няма други такива - ще ви излъжа. 
- Тези, да ги кажем надвзети пари за онколекарството, въпреки че те не са и надвзети... 
- Да, те не са надвзети. Всичко е в рамките на закона. Според закона, всяка една цена, която 

не е по-висока от максимално регистрираната, е законно да се плати. Проблемът е, и това, 

което на практика трябва да се установи е, как е фактуриране това лекарство по веригата. 

Защото когато търговецът на едро го е закупил от производителя, той не може да сложи 

повече от 10 процента надценка върху цената, на която го закупува. И то тези 10 процента не 

могат да бъдат повече от 10 лева за този продукт. 
- Как тогава виждаме този фрапиращ марж от 129 лева до 1063 лева за това лекарство? 
- Ето, точно това трябва да се провери! По какъв начин в болницата, която го отчита към 

Касата, се е стигнало до тази цена. 

  

 TC "В. Сега" \f C \l "1"  17-23.01.2020 г., с. 3 
  

Лобисткият скандал с лекарствата в 3 числа и 3 цитата 
  

6 ПАРТИИ 
са Вносители на текста, който стои В дъното на скандала - ГЕРБ, Реформаторския блок, 

„България без цензура", АБВ, Патриотичен фронт, ДПС 
  

Дечо Дечев, 
управител на НЗОК: 
„Същите тези хора преди една година и половина прокараха лобистки текст, с който беше 

забранено на НЗОК да иска финансови показатели за една голяма част от болниците, а 

именно частните болници. Второто нещо, извадиха частните болници от задължителните 

обществени поръчки. И това доведе до някои страхотни девиации.“ 
Кирил Ананиев, 
министър на здравеопазването: 
„M3 ще задължи частните болници да прилагат закона за обществените поръчки като 

държавните и общинските. Ще поискаме от НАП да провери болниците и търговците на 

едро за цените, по които се търгуват онкологичните и онко-хематологичните лекарства.“ 
Лъчезар Иванов, 
вносител: 
„Частните болници не трябва да провеждат обществени поръчки, защото по Директива 

24 от 2014 г. не са публично-правни организации. Кой частник ще направи обществена 

поръчка и ще избере най-високата цена?“ 
  


