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Медици искат НЗОК да покрива успешни алтернативни методи в онколечението 
 

Гергана Хрисчева 
От април до октомври в Медицинския център за интегративна медицина от 10 лекувани 

онкоболни пациенти две жени с рак на гърдата в четвърти стадий се постига излекуване, 

а при трима пациенти - 50 но сто намаление на туморните размери. Това съобщи д-р 

Христо Дамянов от центъра. Лечението се извършва с неконвенционални методи, които 

не се поемат от Здравната каса, посочиха още специалистите. 

На два пъти лицензът на центъра беше отнеман след проверки на Изпълнителна агенция 

медицински одит, а след съдебни дела е възстановен, твърдят още работещите там. 

Медицинският център за интегративна медицина работи от 12 години. Като свои успехи 

специалистите там посочват постигната трайна ремисия на онкоболни пациенти, като 

последните им положителни данни са за две жени с рак на гърдата в последен стадий с 

метастази. 

Това лечение не се покрива от Здравната каса, струва 400 евро на седмица. От Центъра 

настояват Министерството на здравеопазването да изпита и внедри тези методи в 

здравната система, като те се поемат от държавата. От центъра уточняват, че новите 

методи могат да се прилагат при почти всички видове тумори, но оптималните резултати 

се получават в началните стадии на заболяването. 
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Почти 60 млн. лв. стигна превишението в бюджета за онколекарства 
 

341 377 229 лв. е общата сума от началото на годината, изплатена до края на октомври 

за онколекарства, при заложен бюджет за цялата година от 282 млн. лв. Това сочи 

справката на НЗОК. 

Само през октомври фондът и платил онколекарства на стойност близо 40 млн. лв., което 

е най-големият месечен разход за тези медикаменти от началото на годината. 

Превишението е с 16,5 млн. лв. над предварително заложения средномесечен разход в 

перото. 

Още със средствата, платени за онкомедикаменти през септември, НЗОК надвиши 

заложения в перото бюджет. При средномесечния разход, който се наблюдава, до края 

на годината преразходът ще стигне над 100 млн. лв. 

Част от тях ще бъдат компенсирани от събираните от НЗОК отстъпки за лекарства. Друга 

част ще се покрие от резерва, който бе отворен още миналия месец за покриване на тъкмо 

този преразход. Средствата от преизпълнение на събираемостта на здравноосигурителни 

вноски също ще отидат за покриване на разходите за лекарства. Въпреки всичко това 

обаче се очаква в края на годината да останат неразплатени средства, които ще се 

прехвърлят като разход към бюджета на фонда за 2019 г. 
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НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ 

59% от тях не отговарят на изискванията за етикиране, показва изследване на 

наградената докторантката Елина Георгиева 
 

Нарушения при хранителните добавки. Това показват изследвания на докторантката в 

МУ-Пловдив Елина Георгиева, които са извършени съвместно с ИАЛ. За докторския си 

труд тя зае почетното първо място за най-добра презентация по време на V 

Фармацевтичен бизнес форум. 

В 26 % от изследваните проби има наличие на необявени съставки, а в 59 % от 

хранителните добавки не отговарят на изискванията за етикетиране и не би следвало да 

бъдат разпространявани и продавани. Това показват резултатите от докторския труд на 

докторанта на тема: „Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи 

необявени съставки". Анализите са извършени съвместно с Изпълнителната агенция по 

лекарствата. 

Изследвани са 108 хранителни добавки в различни категории. Предвижда се съвместна 

работа на докторанта с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция 

по лекарствата за повишаване на информираността на потребителите от опасностите, 

свързани с покупката на хранителни добавки от интернет. 

Елина Георгиева бе наградена сред повече от 300 участника и близо 60 презентации и 

постери. Тя е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Фармацевтични науки" 

с ръководител проф. М. Касърова. Тя бе наградена в периода 26-28 октомври във Варна, 

където се проведе V Фармацевтичен бизнес форум. 

 

www.zdrave.net, 16.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n7836 
  

Министър Ананиев подписва договор за първите линейки 
 

В понеделник, 19 ноември, в 10 часа, в конферентната зала на Министерството на 

здравеопазването здравният министър Кирил Ананиев и изпълнителният директор на 

„СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев ще подпишат два договора за доставка на 

линейки с необходимото оборудване във връзка с реализацията на големия 

инвестиционен проект за модернизация на Спешната медицинска помощ. На 

церемонията ще присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството 

Петя Аврамова, съобщават от Здравното министерство. 

След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата е определена за изпълнител на 

обществената поръчка за доставка на линейки по две обособени позиции. МЗ и 

компанията ще сключат договор за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 

броя линейки тип С, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура, и 

договор за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 броя линейки тип В, с 

включено медицинско оборудване и медицинска апаратура, уточняват от ведомството. 

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640 лв. с ДДС. 

Общата стойност на проекта за Спешната помощ е 163 897 815,62 лв., от които 

безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв. 

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 

23 октомври 2021 г. 
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Валери Симеонов подаде оставка като вицепремиер, Борисов я прие 
 

Елена Бейкова ,  Александра Гинева 
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов е подал оставка като вицепремиер. Министър-

председателят Бойко Борисов е приел оставката на вицепремиера Симеонов, съобщиха 

от правителствената пресслужба. 

В изявление пред медиите тази вечер в Министерския съвет Симеонов каза, че е повикал 

техни представители, за да обяви своето лично решение да подаде оставка в качеството 

си на вицепремиер на България в коалиционното управление на ГЕРБ и „Обединени 

патриоти“. 

"Причините са продължаващата медийна кампания от последните два дни, в която 

кампания като продължение на кампанията, която беше провеждана спрямо мен по повод 

изявлението ми за протести пред Министерския съвет, но продължението на тази 

кампания вече поставя акцент не върху моята личност в качеството ми на вицепремиер, 

а и върху народни представители от НФСБ", твърди Симеонов. 

"Ясно си давам сметка, че става въпрос за медийна кампания, от която се възползват и 

определени политически сили. Наясно съм, че тази медийна кампания удря върху 

авторитета на правителството и се превръща в една пречка за нормалното 

функциониране на сегашното управление. Това аз не мога да си позволя. Не става въпрос 

за моята личност, не става въпрос само за партията, на която съм ръководител, но става 

въпрос за управлението на България - управление, което определям не само аз, но и 

моите партньори, като изключително успешно, едно от най-успешните. И аз не мога да 

си позволя да тежа на това управление като воденичен камък, създавайки предпоставки 

за обществени настроения, протести и атаки не само от опозицията, а и от 

извънпарламентарни партии и цели групи на обществото. Това е причината аз да си 

подам оставката, тъй като както съм казвал и друг път - не ми е детската мечта да съм 

вицепремиер и съм заел този пост единствено защото настояваха моите партньори да 

бъда като гарант на това управление, участвайки в него, като гарантирам и подкрепата 

на партията, която ръководя", каза Валери Симеонов.   

"Към настоящия момент считам, че най-правилната постъпка и от морална гледна точка 

е да не създавам проблеми на правителството на ОП и ГЕРБ. Няма никаква драма в това, 

правя това, което ми диктува моята съвест, не го правя под натиск и на въпроса дали ми 

е казал Борисов, отсега ви казвам, че няма такова нещо. Решението съм взел днес 

следобед след като съм се консултирал с моята парламентарна група и моите партньори 

съответно, основно Красимир Каракачанов и сега излагам решението си", каза Симеонов 

пред медиите. 

Той изреди и свършеното за година и половина, откакто заема поста вицепремиер. Той 

направи няколкоминутна равносметка, като отбеляза за свои успехи решаването на 

етническите конфликти в Асеновград, спирането подаряването на 700 дка на Бузлуджа, 

закона за шума, водоснабдяването на пункт Калотина и др. 

Близо месец майките на деца с увреждания протестират срещу изказване на Валери 

Симеонов миналия месец пред телевизия СКАТ, в който той предизвика обществено 

възмущение като ги нарече "кресливи жени с уж болни деца". Впоследствие Симеонов 

поднесе извинения. То обаче не удовлетвори майките на деца с увреждания и те 
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продължиха протестите. Проява на недоволство пред Министерския съвет с настояване 

за оставката на Симеонов бе организиран и в шестнадесетия ден от ноември. 

Валери Симеонов е седмият член на кабинета "Борисов 3", който подава оставка. В края 

на октомври миналата година оставка като министър на здравеопазването подаде проф. 

Николай Петров заради медийно разследване за сключени договори, докато той е бил 

шеф на ВМА. За овакантения от Петров пост парламентът одобри настоящия здравен 

министър Кирил Ананиев. 

В края на август тази година, дни след автобусната катастрофа при Своге, вследствие на 

която живота си изгубиха 20 души, оставки дадоха трима министри - на вътрешните 

работи Валентин Радев, на транспорта Ивайло Московски и на регионалното развитие 

Николай Нанков. На техните места като членове на кабинета по предложение на 

премиера Борисов Народното събрание избра съответно Младен Маринов, Росен 

Желязков и Петя Аврамова. Други двама министри в кабинета "Борисов 3" - енергийният 

министър Теменужка Петкова и социалният министър Бисер Петков, подадоха оставки, 

но в крайна сметка запазиха постовете си. 
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Интернет платформа помага на хората за намирането на липсващи лекарства 
 

Над 250 сигнала за недостиг на лекарства са подадени на специална интернет платформа. 

Тя е създадена от неправителствена организация, а целта й е да помогне на хората да 

намерят медикаменти, които липсват в аптеките. 

Лидия Димова всеки ден пие популярен медикамент за профилактика на сърцето. От края 

на септември обаче не може да го намери в аптеките. 

Лидия Димова: В аптеките казват, че до края на годината няма да има внос и предлагат 

заместител някакъв. 

Лидия търси лекарството чрез приятели в чужбина, а дъщеря й подава сигнал в 

платформата за недостиг на лекарства. От там я насочили към аптеки, в които имало 

остатъчни количества. 

Лидия Димова: Понеже аз съм малко трудно подвижна- дъщеря ми и зет ми пообиколиха 

доста аптеки, за да ме снабдят с 4-5 опаковки, с които да мога да изкарам до следващия 

внос. 

Причина за спрения внос на медикамента е производствен проблем, твърдят от аптеките. 

Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: И се очаква 

да бъдат възстановени доставките януари месец. Има подобни и на други фирми. 

Важното е да е ентеросулвентен, тоест да се разтваря в червата и да не дразни стомаха. 

Според създателите на платформата за сигнали за недостиг на лекарства в подобни 

ситуации медикаменти може да се набавят от други европейски държави. За целта са 

нужни законодателни промени. 

Боряна Маринкова - Асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства: Да 

може да има бърз внос при недостиг на лекарства от паралелен внос, да може да се внася 

в различна опаковка същото лекарство. И да можем да осигуряваме за българските 

пациенти лекарствата, които ги има в ЕС, но са със заличена регистрация в нашата 

държава. 

От Агенцията по лекарствата отказаха среща с екипа ни. Не получихме и писмен отговор 

какви мерки за решаване на проблема могат да предприемат. 
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ГЕРБ ревизират малка част от идеите си за пренареждане на здравната система 
 

Управляващите от ГЕРБ няма да ревизират много съществено готвената от здравното 

министерство и ръководството на здравната каса реформа в здравния сектор, която ще 

бъде прокарана през задната врата с преходните и заключителни разпоредби на 

законопроекта за бюджета на касата за догодина. 

Вчера, в 17.18ч. – в последния възможен момент, депутатите от ГЕРБ се възползваха от 

правото си да внесат изменения между първо и второ четене на законопроекта за 

бюджета на касата. Макар и на 33 страници, измененията внесени от председателят на 

здравната комисия Даниела Дариткова в по-голямата си част са по-скоро технически, 

редакционни, а понякога и стилистични. Съществените изменения не са много и засягат 

основно дейността на болниците. 

Промени за болниците 

Както обещаха, от ГЕРБ планират промяна в намерението за пререгистрация на 

болниците. Все пак то няма да отпадне, но основната административна дейност няма да 

падне на раменете на лечебните заведения. Те ще имат 6 месеца да приведат дейността 

си според новите законови изисквания, а не както се предвиждаше – до една година. Но 

след това няма те да подават заявления за прелицензиране и пререгистрация, а новата 

агенция "Медицински надзор" ще прави проверки и ще следи дали са изпълнени 

изискванията. Остава възможността болниците, които не съответстват на правилата, да 

бъдат затваряни. 

ГЕРБ няма да отменя изцяло идеята касата да плаща за болнично лечение само, ако то е 

извършено от лекар на основен трудов договор в съответната клиника. Ще има обаче и 

възможности за изключения – когато има недостиг на специалисти, като за целта ще се 

издава специално одобрение от Надзорния съвет на НЗОК по предложение на директора 

на съответната регионална каса. 

Не парламентът, а кабинетът ще разрешава откриването на нови болници, предвиждат 

новите текстове. Преценката има ли нужда от нова болница ще се взема на база 

потребностите на населението според здравната ни карта, която в момента не работи. 

Анализът пък ще прави новата агенция "Медицински надзор". Новите дейности пък няма 

да се разрешават от кабинета, както предлагаше здравното министерство, а от ресорния 

министър, както е и в момента. 

Шест месеца ще бъде срокът за подготвяне на правилата за добра медицинска практика 

от съсловните организации вместо досегашните три, които им даваше здравното 

министерство. 

Няма да има трансформация и окрупняване на центровете по трансфузионна 

хематология, след като специалистите от сектора обясниха колко ще се затрудни процеса 

по кръводаряване и кръвопреливане с предвижданата промяна. 

В същото време остават много от планираните от здравните власти промени. 

Остава принципът за разходна ефективност 

Управляващите не се отказват от идеята касата да плаща само за най-разходно 

ефективните лекарства. Засега от касата обещават, че това ще важи само за лекарствата, 

изписвани от болниците за домашно лечение, ще е само за пациенти, които започват за 

първи път лечението си с биологични продукти. Все пак законът залага принципът на 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/11/17/3347284_gerb_revizirat_malka_chast_ot_ideite_si_za/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/11/17/3347284_gerb_revizirat_malka_chast_ot_ideite_si_za/
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разходна ефективност, а допълнителните уточнения за кои лекарства ще се прилага той 

могат да стават с наредба. 

Запазва се и идеята националният съвет по реимбурсиране самостоятелно да може да 

направи нови фармако-терапевтични ръководства тоест начинът за лечение на болести, 

включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за 

лечение с лекарствени продукти. Досега това ставаше след консултация със съответните 

национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, но след 

измененията правото ще е еднолично на съвета. 

Управляващите не отстъпват от идеята да бъде закрит фонда за лечение на деца и 

дейността му да се поеме от касата. 

Запазва се и идеята агенцията за медицински одит и агенцията по трансплантации да се 

слеят в едно звено – агенция "Медицински надзор" и тя да е мегаорган, който да 

контролира болничната дейност. 

Остава мораториумът нови болници да не могат да сключват договори със здравната 

каса. 

Новите Национални рамкови договори, които се предвижда да са с тригодишен срок, ще 

започнат да действат от 1 януари 2020 г. , а за 2019 г. се предвижда да има анекс към 

сегашния договор. 

Идеи на опозицията 

И опозицията се възползва от правото си да поиска изменения между първо и второ 

четене, някои от които също са редактирани от мнозинството. От ДПС искат да отпадне 

прелицензирането на болниците, да се удължи от 3 на 6 месеца срока, в който агенцията 

за медицински надзор да изготвят нови правила за добра медицинска практика, да 

отпадне окрупняването на центровете за трансфузионна хематология, да отпадне идеята 

нови болници да се разкриват само с решение на Народното събрание. 

Левицата предлага отпадане на всички параграфи от преходните и заключителни 

разпоредби на законопроекта, с които се правят промени на всички секторни за 

здравеопазването закони. И отмяна на всички изменения. 

БСП иска още да се увеличи бюджетът на касата със 144 600 лева, като с 84 195.2 да се 

увеличат трансферите за специализирана извънболнична помощ, а с 56 130.1 да се 

увеличат парите за медико-диагностична дейност. Останалите средства да отидат в 

резерва за непредвидени и неотложни разходи, искат социалистите. 

От партия "Воля" искат да отпадне възможността при приватизация на части от лечебно 

заведение с държавно или общинско участие, парите да остават за инвестиции на 

болницата. 

 

 TC "В. Монитор" \f C \l "1"  19.11.2018 г., с. 1,2-3 
  

ПРОУЧВАНЕ СРЕД БИЗНЕСА ПОКАЗВА 

Скок на лекарства и коли след Брекзит 

Всяка трета фирма у нас ощетена от решението на Острова 
 

Повече от две трети от бизнеса смятат, че след Брекзит цените на вносните стоки от 

Великобритания, основно автомобили и лекарства, ще поскъпнат. Това показва 

експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата сред членовете й по 

поръчка на „Монитор" в периода 13-16 ноември. 

72% от фирмите смятат, че цените на вносните стоки от Великобритания ще поскъпнат. 

През 2017 г. Великобритания е на 11-о място в българския износ с 651 млн. евро, вносът 

ни оттам възлиза на 476 млн. евро (18-о място сред страните, от които България най-
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много внася). Най-много от Острова през 2017 г. сме купили лекарства и автомобили, 

следвани от електрическа енергия и алкохол. 

Според 58% износът ни към островната държава ще се намали. Едва 25% виждат 

възможности да се завърнат работещите българи от Великобритания в България и 

частично да бъде решен проблемът с липсата на човешки ресурси за бизнеса. 

Излизането на Великобритания от ЕС ще се отрази негативно на малкия и средния бизнес 

Всяка трета фирма у нас смята, че ще бъде ощетена от решението  на  Острова. 

Очакванията са оборотите на фирмите, които търгуват с Великобритания, да тръгнат 

надолу. Брекзитът ще причини сериозни загуби на всяка пета българска компания. 31% 

от участващите фирми в допитването имат бизнес или търговски отношения с 

Великобритания. Износът ни за Острова са лекарствени продукти и автомобилни части, 

сектор във възход у нас през последните години. Част от новите стоки, които успешно 

се продават на Острова, са мебели с ръст от 25% при износа за 2016 г. спрямо 2015 г. 

Няколко компании в сферата на информационните и комуникационните технологии 

също се налагат на пазара. 

Повече от половината от фирмите (53%) смятат, че ще има и отлив на инвестиции от 

Великобритания към България. Великобритания е на 5-о място по размер на чуждите 

инвестиции у нас - общо до края на 2017 г. те са в размер на 2,3 млрд. евро. През 2017 г. 

обаче те са с отрицателна стойност и имаме отлив от 61 млн. евро инвестиции от 

Обединеното кралство. Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни 

инвеститори в България са дружество за метални изделия, конструкции и профили, голям 

дистрибутор на автомобилни горива и смазочни материали, производител на вина от 

грозде и търговец на цигари, показват данни на Българска агенция по инвестиции. 

Повече от 50% от предприемачите не очакват сериозно влияние от Брекзит върху 

българската икономика. Почти една трета (28%) са тези, които смятат, че излизането на 

Великобритания от ЕС ще се отрази негативно на България, било то пряко или 

индиректно. Около 15% не могат да преценят ефектите. 

Само 2% считат, че отделянето на Великобритания ще има положителен ефект върху 

нашата икономика. 

На въпроса конкретно дали за тяхната дейност Брекзит ще има влияние, компаниите 

дори са по-оптимистично настроени в отговорите си. Близо 2/3 (67%) не очакват за 

тяхната дейност някакво влияние от напускането на Евросъюза, 21% смятат, че ще 

пострада бизнесът им, 8 на сто не могат да преценят, а само 4% виждат позитиви за тях. 

Спрямо първото проучване по темата, което БТПП прави още през 2016 г., 

непосредствено след референдума във Великобритания, резултатите от сегашното 

допитване показват, че намалят делът на фирмите, очакващи сътресения от Брекзит. 

Тогава 27% са били на мнение, че отделянето на Великобритания ще им се отрази 

негативно (при 21% в проучването през 2018 г.). 

Негативно отражение ще има и върху туристическия сектор, ако ЕС и Великобритания 

не се договорят за по-либерализиран режим. За 2017 г. британските туристи в България 

са 338 114, което е ръст от 23,8% спрямо същия период на 2016 г. Британските туристи 

проявяват интерес към българските балнеоложки центрове, морски и планински 

почивки, ски туризъм, обиколни и комбинирани опознавателни турове. Великобритания 

се нарежда на 9-о място по брой туристи 

В обратна посока са се насочили за същия период 170 367 българи, с нарастване от 20% 

спрямо януари-декември на 2016 г., показва статистиката на статистическия ни институт. 

Нашенци пътуват най-активно от май до септември, коментираха пред „Монитор" 

туристически агенти. Отиват за седмица, като предпочитана дестинация е Лондон, сега 

обаче очакват по-малко резервация за следващата година и насочване на клиентите си 

към Шотландия и Ирландия. 


