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ПРЕСКЛИПИНГ 

18 октомври 2019 г., петък 

VINF  12:28:01  17-10-2019 

      GI1225VI.009 

      Русе - министър - здравеопазване 

      

      Предвижда се 10-процентно увеличение на заплатите на служителите в 

Регионалните здравни инспекции в страната 

      

      Русе, 17 октомври /Мартин Пенев, БТА/ 

         Предвижда се заплатите на служителите в Регионалните здравни инспекции в 

страната да бъдат увеличени с 10 процента от идната година. Това съобщи в Русе 

министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 

         По думите му е трайна политиката, която министерството провежда по отношение 

на Регионалните здравни инспекции, тъй като в съответния регион "това са нашите първи 

хора, с които провеждаме здравната политика в страната". 

         Ананиев припомни, че през миналата година заплатите на служителите в 

инспекциите също са били увеличени. 

         Относно проблема с старата и амортизирана сграда на РЗИ в Русе, Ананиев обясни, 

че ще се постарае въпросът да бъде решен, но първо трябва да бъде приет новият бюджет. 

 

www.bgonair.bg, 17.10.2019 г. TC "www.bgonair.bg" \f C \l "1" 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/177696-belite-prestilki-sa-nepokolebimi-v-

iskaniyata-i-protesta-si 
  

"Белите престилки" са непоколебими в протестите и исканията си 
  

Медицинските специалисти и специализантите в очакване на решение 
  

Тодор Петров 
Медицинските специалисти продължават с протестите заради ниските възнаграждения 

и условията на труд. Младите специализанти пък не одобряват новата наредба на 

здравното ведомство. 

Вчера се стигна и до 30-минутна блокада на бул. "Мария Луиза" по време на над 4-

часовата среща на медицинските специалисти със здравния министър Кирил Ананиев. 

"Случи се една формална среща, въртят ни в омагьосан кръг. Разчитат на това да се 

уморим. Неуморими се, това трябва да го разберат. Упорити сме и искаме промяна. 

Нашите колеги казаха, че няма да излязат от срещата, докато не се стъпи на реални 

решения. Стигна се до консенсус, че до един месец ще видим промяната. Изключително 

обезверени и излъгани сме", обясни медицинската сестра Елена Тонева пред камерата на 

Bulgaria ON AIR. 

"Искаме да видим тяхното действие поетапно за промяна на статута нашите професии. 

Унизително е да сме нормени работници, да изпълняваме някакви норми. В 

здравеопазването не би трябвало да става въпрос за търговия. Безобразие е да 

изработваме нашите заплати. Пациентът се е превърнал в клиент На всички пациенти се 

гледа като пътека, която е добре финансирана. Това е геноцид - начин да се тормози цял 

народ", сподели в ефира на "България сутрин" друга протестираща. 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/177696-belite-prestilki-sa-nepokolebimi-v-iskaniyata-i-protesta-si
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/177696-belite-prestilki-sa-nepokolebimi-v-iskaniyata-i-protesta-si
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Специализантът Петко Гинев е на мнение, че най-големят проблем е задължението да 

връщаш парите от специализацията си, ако я прекъснеш или ако не останеш 3 години да 

работиш в болница в България. По думите му това е безумие. 

"Тези пари не могат да се наричат субсидия, защото ти си ги изработил. Специализантите 

са се трудили като побъркани, за да си получат заплатата, която не е голяма. Ако не си 

вземеш изпита за специалност, отново си задължен да връщаш парите за тази 

специализация. Може да се направят много злоупотреби в това отношение", разясни той 

и настоя, че тези задължения трябва да отпаднат. 

"Ние сме абсолютен инкубатор за медицински сестри. Напускат в момента, в който си 

вземат дипломата. Световен глад е за медицински сестри", посочи още Елена Тонева. 

Протестите на медицинските специалисти и специализантите ще продължат до 

конкретни действия, които бъдат предприети от правителството и Министерството на 

здравеопазването. 

  

www.bnr.bg, 17.10.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

http://bnr.bg/vidin/post/101179226/vidinski-medicinski-specialisti-protestiraha-v-sofia 
  

Видински медицински специалисти протестираха в София 
  

Георги Жиков 
Медицински специалисти от Видин се включиха в протеста на медицинските сестри в 

София, съобщи Диана Богомилова, председател на Дружеството на професионалистите 

по здравни грижи във видинската болница. Медицинските сестри, които настояват за 

стартово възнаграждение равно на 2 минимални заплати, разчитат правилата и 

контролът за разпределение на средствата за работни заплати да стане факт, а също и 

договореното в колективните трудови договори да бъде задължително за всички 

болници. Друго от исканията е специализантите да могат да работят в избрани от тях 

болници, независимо дали държавата заплаща обучението им. 

"Имахме посещение в Министерството на здравеопазването и съответно срещата с 

министъра. Бяха ни дадени поредните обещания, при което колегите останаха вътре и 

блокираха министъра с думите, че трябва да получат нещо сериозно черно на бяло, иначе 

няма да излязат". 

След четиричасова среща с протестиращите министърът на здравеопазването Кирил 

Ананиев обеща, че до месец ще предложи конкретни мерки за удовлетворяване на 

техните искания. Новите правила ще влязат в сила с приемането на новия бюджет на 

Здравната каса, според който част от сумите в клиничните пътеки ще се отделят за 

работни заплати. 

  

www.bnr.bg, 17.10.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

http://bnr.bg/horizont/post/101179239/vrachvat-nagradite-lekar-na-godinata 
  

Връчват наградите Лекар на годината 
  

Маргарита Иванова 
В навечерието на Деня на българския лекар - 19 октомври, Българският лекарски съюз 

ще връчи традиционните си награди Лекар на годината. Отличията ще бъдат раздадени 

на тържествена церемония тази вечер. 

Награди ще бъдат присъдени в пет категории – за дългогодишна дейност в областта на 

медицината и активен принос в развитието на специалност, принос за развитие и 

прилагане на иновативна медицина и уникални техники, награда за млади медицински 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/vidin/post/101179226/vidinski-medicinski-specialisti-protestiraha-v-sofia
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101179239/vrachvat-nagradite-lekar-na-godinata
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надежди на България под мотото „Ти си нашето бъдеще", принос за развитие и 

утвърждаване авторитета на съсловната организация и Лекар на годината 2019. 

В Лекарския съюз са получени десетки номинации от цялата страна за споменатите 

категории. Тази година ще бъдат връчени и три специални награди. Първата е посветена 

на инициативата "Добрата дума лекува", която е част от националната кампания срещу 

насилието над медици. Най-много номинации са получени за д-р Здравко Пенков от 

Сливен. Специални награди ще получат и д-р Елиас Хаддад, който е оперирал пациент 

при извънредна ситуация под светлината на фенер, и д-р Илиян Траянов и неговият екип 

от болницата в Пазарджик, които спасиха родилка с тежка диагноза. 

 

      VINF  21:11:01  17-10-2019 

      MG2108VI.005 

      "Лекар на годината" - връчване 

      

Проф. Пламен Георгиев Панайотов е носител на наградата "Лекар на годината 

2019" 

      

      София, 17 октомври /Десислава Пеева, БТА/ 

          Наградата "Лекар на годината 2019" е била връчена тази вечер на проф. Пламен 

Георгиев Панайотов. Това съобщиха от Българския лекарски съюз /БЛС/. 

 Проф. Панайотов е началник на Клиниката по кардиохирургия 

в       Университетската болница "Св. Марина" във Варна, преподавател в       Медицински 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 

          Медици са били отличени и в категориите "Принос за развитие и прилагане на 

иновативна медицина и уникални техники";  "Дългогодишна дейност в областта на 

медицината и активен принос в развитието на специалностУ; "Принос за развитие и 

утвърждаване авторитета на съсловната организация"; "Ти си нашето бъдеще". 

          Тази година една от наградите е посветена на инициативата "Добрата дума лекува", 

която е част от националната кампания срещу насилието над медици #ПребориГнева. 

Носителят на отличието е д-р Здравко Пенков от Сливен. 

 

www.zdrave.net, 17.10.2019г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n10871 
  

Регулират наново цените на лекарствата в паралелния внос 
  

МЗ въвежда наново регламента лекарствата, които са обект на паралелен внос, да не са 

на по-високи цени от тези, на която се регистрират и продават същите медикаменти у 

нас. Това става ясно от предложената за обществено обсъждане Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти. 

Разпоредбите от Наредбата, уреждащи реда и документите за провеждане на 

процедурите за образуване на пределна цена и регистриране на максимална продажна 

цена на лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос, са били 

отменени с решения на ВАС, тъй като в доклада на вносителя – МЗ, са липсвали мотиви 

във връзка с приемането на тези разпоредби от наредбата. 

С отмяната е отпаднало изричното изискване пределната/ максималната цена на 

лекарствения продукт от паралелен внос да не бъде по-висока от утвърдената от Съвета 

пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт. Това можело да доведе до 

регистриране на различни цени на практика за един и същ продукт. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10871
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„Съответно без тези ограничения при образуване на пределните цени и регистриране на 

максимална продажна цена за тези лекарствени продукти ще се прилага общия ред 

за  ценообразуване и ще е налице неравнопоставеност, тъй като за лекарствени продукти 

от паралелен внос, включвани в Позитивния лекарствен списък е разписан облекчен ред 

при провеждане на процедури за включване и образуване на цена, както и изрично 

изискване заявената цена на лекарствения продукт да не може да бъде по-висока от 

утвърдената от Съвета цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт. Няма да има 

яснота относно документите, които притежателите на разрешението за употреба следва 

да подават, по процедурите, касаещи образуване на пределни цени/регистриране на 

максимални цени на лекарствени продукти от паралелен внос“, пише министърът в 

мотивите си. 

Той подчертава, че с предложената промяна се цели да бъдат нормативно определени 

документите и реда за провеждане на процедурите, касаещи образуване на пределни 

цени и да се въведе отново действащото и до момента изрично правило максималната 

цена на лекарствения продукт от паралелен внос да не бъде по-висока от утвърдената от 

Съвета пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт. 

Срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти е 14 дни. Той е съкратен, тъй като е 

наложително както да се преодолее съществуващата празнота в нормативната уредба, 

така и съществуващата неравнопоставеност. 

 

www.mediapool.bg, 17.10.2019 г. TC "www.mediapool.bg" \f C \l "1"   

https://www.mediapool.bg/nzok-ochakva-rekordnite-207-mln-lv-otstapki-za-lekarstva-

no-sabiraneto-im-izostava-news299109.html 
  

НЗОК очаква рекордните 207 млн. лв. отстъпки за лекарства, но събирането им 

изостава 
  

За 9 месеца са събрани под 40% от очакваното и за продуктите с най-голям 

преразход е платена нищожна сума 
  

Мартина Бозукова 
През тази година Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) очаква да събере 

рекордните 207 млн. лева отстъпки от фармацевтичните компании за лекарствата, които 

плаща. До 30 септември обаче е събрала под 40% от средствата, съобщиха от касата за 

Mediapool. 

Постъпването на цялата дължима сума до края на годината  е под въпрос и се очертава 

като сериозно предизвикателство за бюджета на институцията. 

По закон фармацевтичните компании са задължени да договарят с НЗОК отстъпки и да 

ѝ връщат суми според ръста на разходите за лекарства. Договарянето на отстъпките е 

задължително, за да може съответните продукти да бъдат плащани от НЗОК. 

Здравната каса вече плаща годишно лекарства за над 1.1 млрд. лева, от които над 730 

млн. лева са за домашно лечение и 396 млн. лева за онкомедикаменти в болниците. 

Очакват се допълнителни 40 млн. лв. по новия механизъм 

През 2018 и 2017 г. фирмите върнаха в НЗОК отстъпки на стойност 160 млн. лв. и 170 

млн. лв, което е около 15% от общия бюджет за лекарства. 

От тази година обаче действа нов механизъм за гарантиране на предвидимост и 

устойчивост, според който преразходът над заложения бюджет за лекарства, се покрива 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/nzok-ochakva-rekordnite-207-mln-lv-otstapki-za-lekarstva-no-sabiraneto-im-izostava-news299109.html
https://www.mediapool.bg/nzok-ochakva-rekordnite-207-mln-lv-otstapki-za-lekarstva-no-sabiraneto-im-izostava-news299109.html
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от индустрията. Целта е фирмите, чиито продукти формират най-голям преразход в 

бюджета, да връщат най-големи суми. 

Именно по новия механизъм НЗОК очаква да получи 41 млн. лева или 20% от общия 

размер на очакваните отстъпки на стойност 207 млн. лева. 

За 9 месеца са събрани под 40% от отстъпките 

Събирането на отстъпките обаче изостава. До 30 септември фармацевтичните компании 

са внесли обратно в касата 79.4 млн. лева или 39% от общата очаквана сума. 

За лекарствените продукти за домашно лечение, които се отпускат с протокол и 

експертиза като например медикаментите за хепатит, ревматоиден артрит и др. до края 

на септември са внесени отстъпки за 48.3 млн. лв. А общо за годината се очакват 97.3 

млн. лева, т.е. са събрани приблизително половината. 

За медикаментите за домашно лечение, които са без протокол са върнати обратно 7.9 

млн. лв. при очаквани 17.2 млн. лева общо за годината. 

За лекарствата с най-голям преразход са внесени нищожни отстъпки 

Лекарствата, които обичайно формират най-голям преразход в бюджета на НЗОК, са 

медикаментите за онколечение в болниците заради навлизащите в последните години 

много нови и скъпи продукти. 

За тях за деветте месеца са внесени отстъпки за 23.1 млн. лева на фона на общ годишен 

разход за тях от 396 млн. лева и очаквани отстъпки за годината от 92.5 млн. лева. 

Т.е. за деветмесечието са събрани 25% от общо очакваните отстъпки. 

Защо изостава събирането на отстъпките? 

Причините за забавянето в събирането на отстъпките са както технологични заради 

въвеждането на новия механизъм, така и заради спорове, които възникват между 

фирмите и НЗОК относно платените количества медикаменти. Проблем е също така и 

несигурността, пред която компаниите са изправени относно бюджета за 2020 година. 

Причината е, че парите, които те са принудени да връщат на НЗОК, са пряко свързани с 

формирания преразход в бюджета, а при зле планиран бюджет с изкуствено занижени 

разходи, те ще трябва да го компенсират. Срещу въвеждането на новия механизъм имаше 

голямо недоволство от страна на индустрията в края на миналата и началото на тази 

година, но в крайна сметка всички компании склониха да работят по него. За следващата 

година обаче още нищо не е сигурно. 

От здравната каса обясняват забавянето в събирането на отстъпките основно с 

технологични причини, свързани с въвеждането на новия механизъм и необходимото 

време за договорки с голям брой фирми. От НЗОК казаха, че специално за новия 

механизъм е изготвен алгоритъм за изчисляване на надвишението на разходите за 

лекарствени продукти. Изградено е било и ново софтуерно приложение за изчисляване 

на размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК. 

“Дължимите отстъпки за предходно тримесечие и тяхното заплащане се осъществява 30 

дни след представяне на подробна справка към притежателите на разрешителното за 

употреба на лекарствени продукти“, обясниха от НЗОК. 

Освен това новият механизъм е изисквал сключването на договори с над 170 

притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти, много от които са с 

чужди представителства. “Този процес изискваше време за преговори и уточняване на 

промените в законодателната рамка в България“, обясняват от касата. 

От страна на индустрията причините за забавянето са спорове за платените количества 

лекарства, както и несигурността в бюджета за 2020 година. 

“Приложението на механизма среща трудности тази година, защото изчисленията са 

сложни и има разминавания между данните на НЗОК и компаниите. Освен това липсва 

правна сигурност в средносрочен план. Ако индустрията плати тази година по механизма 

40 млн. лева, тя трябва да е сигурна, че бюджетът за лекарства ще бъде увеличен поне с 
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толкова през следващата година. Защото е видно, че нуждите от съвременно лечение 

нарастват и затова имаме ръст на разходите“, коментира пред Mediapool Деян Денев, 

изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

производители в България (ARPharM). 

По наредба компаниите имат законови задължения да платят авансово отстъпките за 

последното тримесечие, но то не важи за връщане на пари по новия механизъм, от който 

се чакат 40 млн. лева. Събирането авансово на сумите по него в рамките на годината, 

зависи от доста фактори и най-вече от добрата воля на компаниите. Първо трябва да се 

изчистят споровете между НЗОК и отделните фирми относно данните за количествата 

лекарства и освен това индустрията иска правна сигурност и предвидимост как ще расте 

бюджетът за лекарства в следващите години, като всяка компания ще решава сама за 

себе си как да постъпи. 

В крайна сметка при постигането на договорка и отстъпките по новия механизъм ще 

бъдат платени авансово. На въпрос ще успее ли да събере всички дължими отстъпки до 

края на годината, от НЗОК отговориха, че този процес е двустранен и в него освен касата 

участват и фирмите притежатели на разрешение за употреба. "НЗОК договаря отстъпки 

за лекарствени продукти от 2015 г. и практиката показва добра колаборация с 

притежателите на разрешение за употреба и събираемост на договорените отстъпки в 

полза на НЗОК", коментираха от институцията. 

 

www.zdrave.net, 17.10.2019г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n10872 
  

С 10% увеличават заплатите в РЗИ през 2020 г. 
  

Близо 5 млн. лева бяха инвестирини в модернизиране на хемодиализата, каза 

министър Ананиев 
  

С близо 600 000 лв., предоставени от Министерството на здравеопазването, 

университетската болница „Канев“ в Русе е закупила 22 хемодиализни апарати, 

водоочистваща система, 8 специализирани стола и 16 електрически легла, съобщиха от 

МЗ. Още 500 000 лв. за ремонт на „Диализното отделение“ са осигурени от фондация 

„Игнат Канев“. Отделението притежава III-то ниво на компетентност, разполага с 24 

диализни поста и обслужва 143 пациенти от област Русе и съседните области. Това стана 

ясно по време на официалното откриване на разширеното и ремонтирано Отделение 

„Диализно лечение“ към УМБАЛ „Канев“. 

В рамките на събитието здравният министър Кирил Ананиев отбеляза, че 

модернизирането на хемодиализните центрове в цялата страна е хоризонтална политика 

на ръководството на министерството. „През 2018 г. година правителството отпусна 

средства в размер на 8,1 млн. лв., от които около 5 млн. лв. които бяха предоставени на 

29 хемодиализни структури на територията на цялата страна за извършване на ремонтни 

дейности и закупуване на хемодиализна техника и оборудване, в това число 

хемодиализни апарати, легла за хемодиализа и водоочистващи системи“, заяви 

министърът. Само за последните две години МЗ е инвестирало в русенската болница 

целеви средства в размер на близо един милион лева. Той беше категоричен, че 

държавата ще продължи да инвестира в държавните болници, които трябва да бъдат 

конкурентоспособни на останалите лечебни заведения и да осигуряват качествена и 

навременна медицинска помощ на българските граждани. 

Министър Ананиев се обърна с благодарност към г-н Игнат Канев за направеното от него 

дарение за лечебното заведение и посочи: „Този значителен финансов ресурс даде 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n10872
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възможност разширението и ремонтът на диализното отделение да станат факт. Високо 

оценявам тази постъпка, която е поредното свидетелство за неподправената хуманност 

на един родолюбив българин“. Ананиев подчерта, че чрез модернизирането на 

Отделение „Диализно лечение“ ще се подобрят медицинските грижи за болните с остра 

и терминална хронична бъбречна недостатъчност от региона. 

Пред журналисти Кирил Ананиев коментира, че през 2020 г. се предвижда 10% 

увеличение на възнагражденията на работещите в регионалните здравни инспекции. 

Увеличение имаше и в началото на настоящата година, което показва, че провежданата 

от министерството политиката по отношение на териториалните здравни инспекции е 

трайна, допълни здравният министър. 

 

www.news.bg, 17.10.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1" 

https://news.bg/health/knsb-napomnya-na-ananiev-da-izpalni-obeshtanieto-si-kam-

meditsite.html 
  

КНСБ напомня на Ананиев да изпълни обещанието си към медиците 
  

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Федерацията на синдикатите 

в здравеопазването - КНСБ са обезпокоени от последните действия на здравния 

министър Кирил Ананиев относно протеста на медиците. 

Те напомнят, че на организирания от синдикатите митинг на 7 октомври протестиращите 

са връчили на министъра декларация с исканията си и конкретни предложения за 

решаване на проблемите. 

Синдикатите посочват, че на среща в Министерския съвет с вицепремиера Томислав 

Дончев и министър Кирил Ананиев е било решено в бюджета на НЗОК за 2020 г. да бъдат 

заложени допълнително 200 млн. лева за здравеопазването, като поне ¾ от тях трябва да 

отидат за заплати за медицинския персонал. 

Ако се изпълни договореното на срещата, не би трябвало да има проблем от началото на 

годината да се достигне заложеното в КТД за болниците, финансирани от министерство 

на здравеопазването - 900/950 лв. за медицинска сестра и 1100/1200 лв. за лекар, смятат 

от КНСБ. 

Относно отпускането на повече средства за издръжка на детското и училищното 

здравеопазване, за да се изпълнят договорените нива във всички общини, синдикатите 

са категорични, че това е задача на здравния министър преди приемането на бюджета за 

2020 г. 

Те напомнят на Ананиев, че в качеството си на национално представителни синдикати и 

работодателски организации са социалните му партньори и са страна по Колективния 

трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", за чието изпълнение носят отговорност. 

Поради тази причина те изразяват готовност да защитят интересите на работещите в този 

отрасъл с всички средства, предвидени в закона. 
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