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ПРЕСКЛИПИНГ 

20 юни 2019, четвъртък 

 VINF  10:41:01  19-06-2019 

      MH1039VI.005 

      парламент - закон  -  магистър-фармацевти - промени 

      

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация 

на магистър-фармацевтите 

      

           София, 19 юни /Нелли Желева,БТА/ 

          Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация 

на магистър-фармацевтите. Според вносителя - Министерският съвет, промени, които да 

регулират дейността на Българския фармацевтичен съюз/БФС/, не са правени повече от 

десет години. Целта е подобряване формирането на състава на висшия колективен орган 

на управление - конгресът на БФС, като се прецизира квотата на представителство 

съобразно увеличения брой членове на БФС. 

          Предвижда се членовете на централните органи на управление, които имат право 

на глас и са избрани по съответния ред от регионалната фармацевтична колегия /РФК/ за 

представители, да участват в работата на конгреса. 

          Прецизират се и разпоредбите, определящи кворума за провеждане на конгрес, 

като минималният брой делегати, с оглед принципа на представителност, е половината 

от общия брой на всички членове на БФС според списъчния състав по националния 

електронен регистър. 

          С предлаганите промени се регулират и отношенията между централните органи 

на БФС и регионалните фармацевтични колегии при пълно запазване на самостоятелната 

правосубектност на РФК на БФС. 

          Урежда се задължителният характер на решенията на органите на централно 

равнище, както и функцията на Контролната комисия на БФС да следи за спазването им. 

          Поправките се правят в кратък срок, три месеца  преди конгреса на БФС, и остава 

впечатление, че са в услуга на сегашното ръководство, коментира Георги Михайлов от 

"БСП за България". От левицата предлагат текстовете да бъдат върнати за преработване. 

Депутатът изтъкна също липсата на консенсус в асоциацията на българските 

фармацевти, като голяма част от тях не подкрепят промените. 

         Според Лъчезар Иванов/ГЕРБ/ в законопроекта има някои не особено чисти цели и 

между първо и второ четене са нужни сериозни промени. ПГ на ГЕРБ ще го подкрепи 

сега, защото е внесен от Министерския съвет. Не може три месеца преди избора на ново 

ръководство на БФС да бъде предлаган такъв закон, според мен се цели начело на съюза 

да бъде поставен човек, който да не бъде приет с общо одобрение от съсловната 

организация, съгласи се той с колегата си от левицата. 

          НС не е придатък на МС, а самостоятелна институция, законопроектът не решава 

нищо. Така Хасан Адемов/ДПС/ коментира аргумента на ГЕРБ да подкрепи на първо 

четене промените. По думите му, около 6600 са магистър-фармацевтите у нас, с 

измененията се оказва, че 220 делегати могат да направят легитимни решенията на 

конгреса. ДПС ще се въздържи на първо гласуване, обяви Адемов. 
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НС прие на първо четене промените в Закона за съсловната организация на 

магистър-фармацевтите 
  

16 РФК са подкрепили предложените изменения, въпреки възраженията на част от 

фармацевтите 
  

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съсловната организация 

на магистър-фармацевтите. „За“ са гласували 87 депутати, „против“ – 21, съобщи 

„Фокус“. 

„Промените в Закона предлагат активна защита на техните права и интереси. Нуждата 

от предложените промени от текстовете в настоящия документ са настъпили през 2016 

г. Много е важно да се отбележи, че предлаганите промени 

са подкрепени от 16 регионални фармацевтични колегии“, 

каза депутатът от ГЕРБ проф. Румен Генов относно измененията в Законопроекта. 

По думите му проектът се обсъжда от края на 2017 г. „Законопроектът ще подобри 

дейността на съсловните организации, вследствие на промените в обективното 

обществено отношение“, добави той и уточни, че съсловните организации са символ на 

едно развито общество. 

Народният представител от БСП проф. Георги Михайлов предложи 

законопроектът да бъде върнат за преразглеждане, 

преди да бъде гласуван, тъй като липсвала всякаква реална представителност в 

текстовете на законопроекта. 

Припомняме, че промените в Закона бяха приети със скандал на първо четене в 

парламентарната здравна комисия миналата седмица. 

Измененията предвиждат прецизиране  квотата на представителство съобразно 

увеличения брой членове на БФС при формирането на състава за Конгреса на Българския 

фармацевтичен съюз (БФС). В пряка връзка със съставянето на персоналния състав на 

Конгреса са и измененията относно предвиждане на участие в работата на Конгреса на 

членовете на централните органи на управление, които имат право на глас, ако са 

избрани по съответния ред от Регионалната фармацевтична колегия (РФК) на БФС за 

представители. 

Минималният брой делегати трябва да е 

половината от общия брой на всички членове на БФС 

според списъчния състав по националния електронен регистър. При липса на избрани 

поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните колегии 

се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители от РФК, 

като конгресът се отлага с три месеца. 

С промените се внася и яснота в отношенията на централните органи на БФС и органите 

на РФК на БФС при пълно запазване на самостоятелната правосубектност на РФК на 

БФС. Предложението внася яснота относно задължителния характер на решенията на 

органите на централно равнище за организацията и функцията на Контролната комисия 

на БФС да следи за спазването им. При нарушение Контролната комисия на БФС се 

обръща към контролната комисия на съответната РФК със задължение за последната при 

констатирани нарушения да 

свика общо събрание на колегията, 
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което запазва принципа на децентрализация на съсловната организация. Има изключение 

само в случай че контролната комисия на РФК не свика общо събрание, като отново 

крайното решение е на органите на регионално равнище. 

Измененията бяха представени от зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков 

и получиха пълна подкрепа от председателя на БФС проф. Илко Гетов. Категорично 

против тях обаче се обявиха председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки 

Николай Костов и маг.-фармацевт Аделина Любенова. 

Народният представител от ГЕРБ доц. Лъчезар Иванов тогава попита какво налага 

промените три месеца преди избора на новото ръководство и защо се бърза толкова след 

като се вижда, че съсловната организация не е единна. „Този законопроект е приет от 

Министерски съвет, аз не мога да бламирам правителството, но ако на второ четене по 

него не е постигнат консенсус, аз ще бъда с изключителни резерви. Така не се гради 

съсловна организация“, каза той. 

 

www.bnr.bg , 19.06.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

http://bnr.bg/horizont/post/101133966/nacionalniat-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-

shte-razgleda-zakonoproekta-za-publichnite-predpriatia 
  

НСТС ще дискутира предложението за намаляване на ДДС за храните и 

лекарствата 
  

Дебат ще има и по предложените законови промени за отпадане на списъка с 

предприятия, забранени за приватизация 
  

Цветелина Стоянова 
Бизнес, синдикати и държава ще дискутират днес предложените от правителството 

законови промени, с които отпада списъкът с предприятия, забранени за приватизация. 

Министърът на икономиката Емил Караниколов поиска да чуе становищата в 

Тристранния съвет по законопроекта, но пред депутатите в Ресорната парламентарна 

комисия обяви, че се отказва от намерението Агенцията за приватизация и тази за 

инвестициите да се слеят в нова мегаструктура за контрол на държавните дружества. 

Караниколов увери, че предвиденото отпадане на забранителния списък с предприятия 

за приватизация няма да отвори вратата за разпродажба на ключови държавни активи, за 

което се опасяват от КНСБ и каза, че с предлаганите текстове се забранява 

приватизацията на всички държавни дружества без изричното разрешение на НС: 

„Целта е да се забрани приватизацията, тъй като се създава и едно неразбиране и 

напрежение. Аз съм готов да се откажа от тази моя идея“. 

Тристранният съвет ще разгледа и предложения законопроект на БСП за намаляване на 

ДДС-то на брашното и изделията от брашно, мляко, яйца и сирене от 20% на 5% и на 

лекарствата на 9%. 

 

www.dariknews.bg, 19.06.2019 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"   

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/tristrankata-obsyzhda-ideiata-za-namaliavane-na-

dds-za-hranite-na-5-a-za-lekarstva-9-2172134 
  

Тристранката обсъжда идеята за намаляване на ДДС за храните на 5%, а за 

лекарства - 9% 
  

Законопроектът, с който от БСП предлагат намаляване на ДДС за брашното, хляба, 

месото, яйцата и млякото на 5 процента и за лекарствата на 9 процента, ще бъде 
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разгледан днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Промените бяха 

внесени в Народното събрание в началото на месеца. Социалните партньори ще обсъдят 

и предложените от правителството изменения в закона за публичните предприятия, 

които водят до отпадане на забранителния списък за приватизация. Законопроектът беше 

насочен към Тристранката от парламентарната комисия по икономическа политика по 

настояване на ресорния министър Емил Караниколов с цел да се обсъдят новите 

текстове. 

Предложеното от БСП намаление на данъчната ставка за продуктите от брашно, млякото, 

яйцата и месото има за цел да насърчи българското земеделие и хранително-вкусовата 

промишленост. Вносителите на законопроекта посочват, че потреблението на хляб, 

тестени изделия и мляко през последните години намалява, а разходите на 

производителите се увеличават. На трето място идва задълбочаването на разликата 

между бедни и богати у нас и пенсията като единствен вариант за доход при възрастните 

хора. От левицата смятат, че намалената ставка за тези продукти ще ги направи достъпни 

за повече хора и ще насочи инвеститорския интерес към този вид индустрия. 

Колкото до лекарствата, предложената промяна на ДДС от 20 на 9 процента е обоснована 

с твърде високите цени, които плащат българските потребители, както и с 

възможностите за въздействие върху лекарствената политика, ако се приеме 

предложението. Законопроектът предвижда това диференциране на ДДС да влезе в сила 

от началото на 2020-та година. 

Другият законопроект, който ще обсъдят социалните партньори, предвижда отпадане на 

забранителния списък с предприятия, които към момента не могат да бъдат 

приватизирани. 

Този текст предизвика недоволството на КНСБ, а ресорният министър Емил 

Караниколов обеща премахването му между първото и второто четене на законопроекта. 

 

www.bnr.bg , 19.06.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

http://bnr.bg/horizont/post/101134040/doc-okoliiski-szo-nama-mandat-da-proverava-ili-

sankcionira 
  

Доц. Околийски: СЗО няма мандат да проверява или санкционира 
  

Мисия на Световната здравна организация (СЗО) е в България, за да оцени здравната ни 

политика при незаразните хронични заболявания. Тази оценка вече е направена в 13 

държави. 

„Това е партньорски анализ на това как държавата се справя с незаразните хронични 

заболявания, какво е обслужването и как може то да бъде подобрено. СЗО няма мандат 

да проверява или санкционира“, обясни пред БНР доц. Михаил Околийски, управляващ 

офиса на СЗО в България. 

„Има голям проблем с тези заболявания. На първо място са сърдечно-съдовите 

заболявания, които водят до най-голяма смъртност. На второ място са онкологичните 

заболявания. Респираторните заболявания също са част от проблемите, които трябва да 

бъдат решавани. Тези комплексни нужди - колко адекватно се адресират в България, това 

е целта на тази мисия“, каза специалистът в интервю за предаването „Хоризонт до обед“. 

Рисковите фактори също са обект на този анализ, добави доц. Околийски и посочи като 

такива тютюнопушенето, употребата на алкохол, липсата на физическа активност, 

затлъстяването. По думите му проблемът в България е, че превенцията не е на добро 

ниво. 
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https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-lovech-bez-denonoshtna-apteka-no-s-vending-

mashina-za-lekarstva-2172167 
  

В Ловеч без денонощна аптека, но с вендинг машина за лекарства 
  

Денонощна аптека в Ловеч няма, но от скоро жителите на града могат да купуват 

лекарства от вендинг машина по всяко време. 

Първата автоматична машина за продажба на медикаменти работи във фоайето на 

частната болница „Кардиолайф”. 

От вендинг автомата могат да се вземат медикаменти, които се продават без рецепта. 

Асортиментът включва някои от най-търсените продукти, сред които аналгетици, 

витамини за възрастни и деца, обезболяващи кремове, таблетки за гърло и други. Това 

са лекарства от първа необходимост. 

 

www.news.bg, 19.06.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/health/dva-mesetsa-nzok-bavi-lekarstva-za-onkobolno-dete.html 
  

Два месеца НЗОК бави лекарства за онкоболно дете 
  

За проблеми след преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК съобщават 

отново от пациентски организации "Заедно с теб". 

От там посочват, че родителите на дете с онкологично заболяване са подали заявление 

за лекарства на 25 април 2019 години. До този момент решение няма, а от "Заедно с теб" 

са възмутени че 55 дни НЗОК не успява да разгледа заявлението на малката Мария. 

Детето е болно от левкемия и се лекува в столичната болница "Исул". 

Пациентски организации "Заедно с теб" взехме решение за вот на недоверие на 

управителя на НЗОК, д-р Дечо Дечев, заради застрашаването на живота на 6 годишната 

Мария, посочват от пациентската организация. 

Припомняме, че за проблеми с фонда и лечението на деца у нас от пациентски 

организации "Заедно с теб" алармираха още през май месец. Тогава ставаше въпрос за 

бавене на документация от страна на Дирекцията на НЗОК, въпреки че детето вече е 

получило финансиране от Фонда, който премина към Здравната каса. 

По-късно тази сутрин във фейсбук групата на родители на деца със синдром на Даун 

съобщиха, че малката Мими е починала. 
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https://news.bg/health/zabolekari-se-karat-dali-nova-naredba-shte-ostavi-grazhdanite-

bez-zabolechenie.html 
  

Зъболекари се карат дали нова наредба ще остави гражданите без зъболечение 
  

Зъболекари се карат дали нова наредба ще остави гражданите без зъболечение. Над 1000 

зъболекари имат тези опасения и са подписали петиция срещу проект на наредба за добра 

медицинска практика, изготвен от Българския зъболекарски съюз - БЗС. Ситуацията 

пред БНТ коментираха д-р Бранимир Кирилов и д-р Николай Шарков. 

Те смятат, че се противопоставят лекари по дентална медицина със специалност и тези 

без специалност, и ако наредбата бъде приета така, хората извън големите градове могат 

да останат без зъболечение. 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-lovech-bez-denonoshtna-apteka-no-s-vending-mashina-za-lekarstva-2172167
https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-lovech-bez-denonoshtna-apteka-no-s-vending-mashina-za-lekarstva-2172167
http://www.news.bg/
https://news.bg/health/dva-mesetsa-nzok-bavi-lekarstva-za-onkobolno-dete.html
http://www.news.bg/
https://news.bg/health/zabolekari-se-karat-dali-nova-naredba-shte-ostavi-grazhdanite-bez-zabolechenie.html
https://news.bg/health/zabolekari-se-karat-dali-nova-naredba-shte-ostavi-grazhdanite-bez-zabolechenie.html


Page | 6 

6 

Кирилов обясни, че са притеснени от предложението на БЗС, защото според него има 

много забранителни клаузи за упражняване професията, които поставят 7 млн. българи 

пред невъзможността да отидат при зъболекаря си. 

По думите на Шарков, няма да има никакви рестрикции, а всички пациенти ще бъдат 

лекувани, така както и са били лекувани досега и той застава с името си, че няма да има 

тези рестрикции. 

Двамата спориха за документа, който регламентира правилата за работа на зъболекарите, 

за тайни обсъждания и демократичността в зъболекарския съюз. 

Кирилов се чуди, как може Шарков да застане зад името си за нещо, което ще се гласува 

в петък и всъщност, ако знае какво ще се случи, кое е демократично. 

Шарков обясни, че се разпространяват фалшиви новини не за да разбудят, а да разбунят 

зъболекърското съсловие. В закона е записано, че трябва да приемат правила до 30 юли, 

"каквито и да са" те. 

Кирилов иска отсрочка на дискусията, за да може всички да се запознаят с правилата и 

да бъдат хармонизирани с европейските правила. На конгрес в петък и събота в София 

се събират стоматолози от цялата страна за да гласуват финален вариант на наредбата. 

"Само да кажа, няма опасност за българския гражданин нито за българския зъболекар, 

всичко останало е фалшива новина", обясни Шарков. 

  

www.news.bg, 19.06.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/health/nzok-nyama-nuzhniya-kapatsitet-da-raboti-kato-fonda-za-

lechenie-na-detsa.html 
  

НЗОК няма нужния капацитет да работи като Фонда за лечение на деца 
  

НЗОК няма нужния капацитет да работи като Фонда за лечение на деца. 

Това заяви за news.bg председателят на пациентски организации "Заедно с теб" Пенка 

Георгиева при коментар на случая на починалото 6-годишно онкоболно дете, за което 

НЗОК два месеца не е отпуснала лекарства и не е представила свое становище. От самите 

организации алармираха за проблем още при преминаването на Фонда за лечение на деца 

към Здравната каса. 

Георгиева сравни ситуацията с времето, когато Фондът за лечение на деца 

функционираше самостоятелно и когато заявления за отпускане на лекарства са били 

обработвани в рамките на един ден. 

"Те просто не могат, трябва да се учат, но докато се учат, децата умират", коментира 

Георгиева. 

Тя определи като цинизъм невъзможността заявления да се подават в Районните здравни 

каси, което създава редица трудности за семействата с онкоболни деца. 

Служителите не разбират въпросите. При предишен сигнал на Пенка Георгиева до 

директора на Дирекция "Лечение в чужбина" д-р Галя Йорданова отново се е натъкнала 

на проблем с администрацията. "Аз съм физическо лице и ме питат кой отваря мейла на 

Касата, до този цинизъм се стигна", възмути се тя. 

Решението за вот на недоверие към управителя на Здравната каса д-р Дечо Дечев, по 

думите й, е вик за помощ към премиера Бойко Борисов. Според самата Георгиева 

отстраняването на Дечев няма да реши проблемите с хаоса след преминаването на Фонда 

за лечение на деца към НЗОК. Д-р Дечев не е виновен, но той отговаря за този екип, той 

представи в своята програма закриването на Фонда, припомни тя по отношението 

кандидатурата на д-р Дечев за управител на Касата. Затова и сега отговорността е негова, 

посочва Георгиева. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/nzok-nyama-nuzhniya-kapatsitet-da-raboti-kato-fonda-za-lechenie-na-detsa.html
https://news.bg/health/nzok-nyama-nuzhniya-kapatsitet-da-raboti-kato-fonda-za-lechenie-na-detsa.html
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Дори да се опитат да върнат Фонда за лечение на деца, няма кой да работи, защото 

експертите си намериха друга работа, обясни още председателят на пациентски 

организации "Заедно с теб". 

По отношение предстоящото увеличение на цената на педиатричните клинични пътеки 

Георгиева смята, че това е само една малка стъпка, но добра, тъй като с това ще се 

подобри качеството на грижата за малките пациенти. Проблемът на педиатрията у нас 

отново се оказват човешките ресурси, а с увеличението на пътеките ще се повишат 

заплатите, коментира Георгиева. Според нея ще могат да се назначат и нови медицински 

работници. 

  

VINF  16:31:31  19-06-2019 

      RM1630VI.003 

      лекарски съюз - анекс - НРД 2018 

      

      Българският лекарски съюз подписа анекса към Националния рамков договор 

за 2018 година 

      

      София, 19 юни /Десислава Пеева, БТА/ 

          Българският лекарски съюз /БЛС/ подписа анекса към Националния рамков договор 

за 2018 година, с който се повишават цените на някои клинични пътеки в областта на 

педиатрията, неонатологията, пулмологията и др. Анексът влиза в сила със задна дата - 

от 1 юни. Клиничните пътеки, които се разделиха на две части - за деца и за възрастни, 

ще влязат в сила от 1 юли, каза пред журналисти председателят на съсловната 

организация д-р Иван Маджаров след заседание на Управителния съвет на БЛС. 

          От БЛС продължават да настояват да се изплати надлимитната дейност, изработена 

от болниците./РУМ/ 

 

VINF  17:01:01  19-06-2019 

      GI1659VI.024 

      Кърджали - Мая Манолова - здравни специалисти 

      

      Мая Манолова внася в НС законопроекти за съсловните организации в 

здравния сектор 

      

           Кърджали, 19 юни /Павел Русинов, БТА/ 

          Следващата седмица омбудсманът Мая Манолова ще внесе в парламента 

проектозакони за всяко едно от съсловията в здравния сектор, като идеята е монополът 

на една организация да бъде разчупен и по-адекватно да се защитават интересите на 

работещите в системата. Това обяви в Кърджали Манолова, която пристигна в родопския 

град, за да подкрепи протеста на здравните специалисти от цялата област за достойно 

заплащане на труда им и по-добри условия на труд. 

          Пред десетките протестиращи, събрали се в центъра на Кърджали, пред паметника 

на Васил Левски, омбудсманът изрази намерението си да атакува в Конституционния съд 

и сега действащия Закон за съсловните организации в сектор здравеопазване, който 

обвързва упражняването на професията със задължително членство в организацията. Тук 

има нарушени много конституционни разпоредби, категорична бе Мая Манолова. 

          Тя каза, че ще подкрепя докрай протестите на здравните специалисти, докато 

техните справедливи искания бъдат изпълнени. "Това не са искания само за пари, а са 

искания за всеки един от нас като граждани, като пациенти. Това са искания за промяна 

на здравната система", коментира омбудсманът. По думите й в здравната система цари 
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хаос, в който изтичат парите, а доказателство за това е, че обещаните пари за здравните 

специалисти така и не стигнаха до тях. "От 1 юни всички медицински специалисти 

трябваше да получават минимум 950 лева, което не е факт никъде в България", каза 

Манолова. Според нея е налице пълен отказ да се правят реформи в здравеопазването. 

          От протеста в Кърджали тя алармира, че на много места в България се правят опити 

от здравни мениджъри да бъдат "натискани и да бъде мачкан техният протест". Като 

пример тя посочи градовете Стара Загора, София, Враца, Казанлък, където управители 

на болници и местната власт се опитвали да мачкат хората, за това, че изпълняват 

конституционното си право да протестират. "Вместо министър Ананиев да изпраща 

открито писмо до омбудсмана, в което да обвинява мен и медицинските сестри за  хаоса, 

трябва първо да си отговори на въпроса кой създава хаоса. Естествено, че е този който 

управлява системата, в случая неговото име е министър Ананиев", коментира 

Манолова.   

 

 

 


