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Мирослав Мутафчийски е назначен за зам.-директор на „Медицински надзор“ 

 

Надежда Ненова 

Досегашният зам.-директор и и.д. директор на РЗОК – Шумен Мирослав е назначен за 

зам.-директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха за Zdrave.net 

от Министерството на здравеопазването. 

Със заповед на изпълнителния директор Росен Иванов са му разпределени като ресор 

„Трансплантации“ и „Международно сътрудничество“. Към момента не е назначен втори 

заместник-изпълнителен директор. 

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правни и 

финансови дейности и информационно осигуряване“ и се управлява от Катя Гълъбова, 

досегашен служител в Инспектората на Министерството на здравеопазването. 

Специализираната администрация е организирана в три дирекции. 

Дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната 

репродукция“ се ръководи от д-р Евелина Цветкова. Преди назначаването ѝ за директор 

е била служител в Изпълнителна агенция по трансплантация. 

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ се ръководи от 

Емил Велчовски, дългогодишен служител в Изпълнителна агенция „Медицински одит“. 

За третата специализирана дирекция „Администриране на режимите по регистрация и 

издаване на разрешения за лечебна дейност“ в момента се провежда вътрешен подбор на 

служители. Очаква се в началото на следваща седмица да бъде избран и ръководител на 

дирекцията. 

„От 106 щатни бройки, към момента са назначени 102 служители. 

„Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ е правоприемник на съществувалите до 

31 март Изпълнителна агенция по трансплантация и Изпълнителна агенция 

„Медицински одит“. При структурирането на ИАМН е следван принципът на 

приемственост за запазване на служителите с висок професионализъм и доразвиване на 

най-добрите практики за осъществяване, регулиране и контрол на медицинските 

дейности. При преназначаването на служителите от досегашните структури само двама 

отказаха назначения – един служител поради настъпване на пенсионна възраст, а друг 

поради преминаване на друга работа“, допълват от Министерството. 
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       Българският лекарски съюз отново настоява за работещ механизъм за защита 

на медиците на работното им място 

        

       София, 16 май /Десислава Пеева, БТА/ 

           Българският лекарски съюз /БЛС/ отново настоява за работещ механизъм за 

защита на медиците на работното им място. Това се посочва в позиция на съсловната 

организация по повод нападение над д-р Андрей Стоянов. Лекарят бил нападнат докато 

изпълнявал професионалните си задължения.          
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           На 15 май, в Бургас маскиран стрелец влязъл в кабинета на д-р Стоянов и открил 

огън с газов пистолет, произвеждайки няколко изстрела. 

           От съсловната организация настояват и за бързо прилагане на закона, както и 

налагане на ефективни присъди. Институциите да бъдат максимално строги и 

безкомпромисни, както и да не се взимат предвид смекчаващите вината обстоятелства, 

се допълва още в позицията на БЛС. 

 

www.zdrave.net, 16.05.2019 г.  
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Николай Хаджидончев беше преизбран за Председател на УС на БГФАРМА 

 

На проведеното вчера Отчетно-изборно събрание на БГФАРМА единодушно беше 

решено Николай Хаджидончев да продължи своя мандат като Председател на УС на 

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация и през следващите две години. Това 

съобщиха от организацията. 

Николай Хаджидончев има над 17-годишен опит във фармацевтичната индустрия. От 

октомври 2011 г. до 26.08.2016 г. той е генерален мениджър на Teva Pharmaceuticals 

България. След придобиването на Актавис от Тева Фармасютикълс, от август 2016 г. 

Николай Хаджидончев е Изпълнителен директор на „Актавис“ ЕАД - търговската част 

на обединената компания в България. 

На Отчетно-изборното събрание на БГФАРМА беше увеличен броя на членовете на УС 

от 7 на 9 компании. Към досегашните членове на УС- Актавис-компания на Тева, 

Майлан, Софарма, Екофарм, Гедеон Рихтер, Егис, Фармасуис, бяха гласувани 

компаниите - Зентива и Полфарма. 

„Ръководството на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация ще продължава 

активно да работи за реален достъп до лечение на всички български граждани, чрез 

развитие на реална прогенерична политика у нас, която да бъде приета от всички 

национални институции в здравеопазването. За обществото е изключително важно 

реалната прогенерична политика да бъде осъществена, чрез точни законови и 

подзаконови норми, както и в параметрите на бюджета на НЗОК, чрез целеви бюджети 

за генерични и биоподобни медикаменти. Всички наши усилия продължават да бъдат в 

името на подобряване на достъпа на българските граждани до качествени медикаменти 

на достъпни цени“, споделя Николай Хаджидончев. 

 

www.clinica.bg, 16.05.2019 г.  
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РАЗДАДОХА НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 

 

Алумни клуб при МУ-Варна с нов председател, проф. Красимир Методиев предаде 

щафетата на доц. Марио Милков 

 

Годишните награди за отлично представяне на млади учени (до 35 години) бяха 

раздадени по време на Годишната 29-та Асамблея на Интернационалната медицинска 

асоциация „България" (ИМАБ), съобщиха от Медицински университет – Варна. 

Форумът се проведе заедно с 6-та Международна среща на Алумни клуб. 

Отличените са д-р Асен Асенов в секция Медицина, д-р Николай Станев в секция 

Дентална медицина, Красимира Вълчева и Стаменка Митова, съответно в здравен 

мениджмънт и кинезитерапия и рехабилитация. 
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Участниците в Асамблеята се запознаха с редица иновативни идеи за диагностика, 

терапия и профилактика, и обсъдиха важни въпроси, свързани с организация на 

здравеопазването у нас, проблеми и възможности за подобряване на системата и активна 

колаборация между институциите у нас и в чужбина. 

По време на кръглата маса делегати 

от Германия, Израел, Швейцария и Канада споделиха добри медицински практики от 

техните държави и препоръки за подобряване на здравната система у нас, обясниха от 

ВУЗ-а. 

Във форума участие взеха 280 делегати от различни страни. Тази година, след 8 годишен 

мандат, председателят на Алумни клуба при МУ-Варна проф. д-р Красимир Методиев 

предаде щафетата на доц. д-р Марио Милков. Проф. Методиев получи благодарности от 

ректора за активна работа и многостранна международна дейност за издигане на 

авторитета на МУ-Варна. 

Представители на деканата на 

Факултета по фармация при МУ-Варна посетиха Националния фармацевтичен 

университет (НФаУ) в гр. Харков, Украйна, съобщиха от ВУЗ-а. Сътрудничеството се 

осъществява в рамките на мобилност на персонала с цел обучение по програма 

„Еразъм+". Обмяната на опит ще продължи и в бъдеще. 

 

www.bnt.bg, 16.05.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/udlzhavat-sroka-za-spetsializatsiya-na-lichnite-lekari-bez-

spetsialnost 

 

Удължават срока за специализация на личните лекари без специалност 

 

Альоша Шаламанов • Елена Чимева 

Личните лекари без специалност по обща медицина ще имат 4 години да я придобият. 

Това решиха депутатите от Здравната комисия на първо четене. Поредното удължаване 

на срока се налага, заради опасността хиляди българи да останат без семейни лекари след 

3 юни. 

Стоян Костов е семеен лекар в Кресна. Има над 1000 пациенти. От три години се опитва 

да придобие специалност обща медицина. Това е условието да запази практиката си след 

3 юни. Тогава изтича гратисният период, даден от държавата преди 5 години. 

доктор Стоян Костов - общопрактикуващ лекар: Това е една такава несправедлива 

дискриминация към нас. Изисква много време и разходи. Ние нямаме тази възможност 

да го направим, да се отделим от пациентите си. 

Без специалност са над 670 семейни лекари в страната. Заради опасността да спрат работа 

след 3 юни, депутатите от здравната комисия решиха да им дадат още 4 години за 

обучение. 

доктор Даниела Дариткова - председател на Комисията по здравеопазване в НС: В 

последните години имаме огромен дефицит на общопрактикуващи лекари. Тази 

специалност по някаква причина не е привлекателна за завършващите лекари. И това е 

огромен проблем на здравната ни система. " 

Даниела Дариткова има възражения и към правилата за специализация на семейните 

лекари. 

доктор Даниела Дариткова - председател на Комисията по здравеопазване в НС: Ако не 

се усъвършенства и не се посегне наистина към дистанционно обучение ние отново ще 

има ме затруднения. 

От здравното министерство предлагат промени в наредбата за специализации.  
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доктор Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването: Ние поемаме финансирането 

на колегите, които специализират. Специално в рамките на 2 минимални работни 

заплати. 

От лекарския съюз се надяват, че след удължаването на срока, всички семейни лекари 

ще успеят да вземат специалност.  

доктор Никилай Брънзалов - зам.-председател на Българския лекарски съюз: Тези 

безконечни удължавания само защото няма лични лекари не ги подкрепяме определено. 

Утре промените влизат за обсъждане в пленарната зала. 

 

 
17.05.2019 г., с.3 

 

Бизнесът вдига заплатите до 12% 

 

Между 8 и 12% ще скочат заплатите в бизнеса тази година, показват разчетите на 

работодателските организации. В публичния сектор през 2019 г. възнагражденията бяха 

вдигнати с 10 на сто. 

През 4-то тримесечие на 2018 г. България е сред 10-те държави членки на ЕС с най-голям 

ръст на заплатите, сочат данните на Евростат. 

През последните две години - 2017 г. и 2018 г., средната заплата е нараснала с 9,4%, а 

минималната с 9,5% през 2017 г., с 10,9% през 2018 г. и с 9,8-% през 2019 г. 

 

Средна работна заплата в страната за декември 2018 г. 

София 1646 лв. 

Стара Загора 1179 лв. 

София-област 1172 лв. 

Враца 1137 лв. 

във Варна 1099 лв. 

Пловдив 1042 лв. 

Габрово 1029 лв. 

Разград 1020 лв. 
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17-22.05.2019 г., с. 55 

 

Андре Васконселос е новият генерален мениджър на „Рош България". Той пое 

управлението на българското представителство на фармацевтичната компания от 1 

април и ще ръководи цялостната стратегия за развитието му. Васконселос има 

дългогодишна международна кариера в сферата на фармацията. От близо 16 години 

заема различни длъжности в компанията, като от 2015 г. досега е ръководил маркетинг 

направлението на „Рош" за Централна Америка. Международният му опит е свързан с 

активна работа както на развиващите се пазари, така и на вече развитите -в топ 5 пазарите 

на компаниите в света и в централата на компанията в Швейцария. Преди да започне 

работа в компанията, е бил изследовател по молекулярна онкология в Португалския 

онкологичен институт. Васконселос има научна степен по биохимия и е завършил 

магистратура по медицинска онкология в Университета в Порто, Португалия. 

 

 

 

 

 

 


