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ПРЕСКЛИПИНГ 

20 ноември 2018, вторник    
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НЗОК и БЛС започват преговори за нов рамков договор 
 

Здравната каса и българският лекарски съюз започват преговорите по Националния 

рамков договор за следващата година. 

Ще бъдат обсъдени цените и обемите на медицинските дейности в болничната помощ. 

Въпреки увеличението на бюджета на касата с 490 млн. лева от Лекарския съюз 

предупредиха, че някои законови промени като прехвърлянето на Фонда за лечение на 

деца и Комисията за лечение в чужбина към Здравната каса, както и преминаването на 

Изпълнителната агенция „Медицински одит" и Изпълнителната агенция по 

трансплантация към Агенция „Медицински надзор", не трябва да става без обществено 

обсъждане. Преговорите по Рамковия договор трябва да приключат до 29-и ноември. 
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Д-р Иван Маджаров, БЛС: Парите няма да стигнат за задължителни 

профилактични прегледи 
 

Диана Дончева 
"Ако работим заедно и се съсредоточим върху общите неща, които са в интерес на всички 

лекари и пациенти, не би трябвало да очакваме протести". Това заяви в предаването 

„Преди всички“ д-р Иван Маджаров – председател на БЛС. 

Днес Лекарският съюз и НЗОК започват преговори за сключване на нов рамков договор 

за догодина. От БЛС са категорични, че какъвто и здравноосигурителен модел да се 

приеме, за в бъдеще лекарите трябва да участват в договарянето на националната рамка. 

“За нас основополагащ момент в бъдещия бюджет за 2019 г. трябва да бъде 

невъзможността за прехвърляне на гласуваните средства по пера, от едно перо в друго, 

защото само така се гарантира, че решението на парламента относно политиката във 

всяка една от сферите ще бъде спазена. Също и невъзможността за предварително 

изпълнение на глоби – не може да удържат пари от лечебните заведения, когато те са 

обжалвали дадено наказание – това е форма за натиск и има голяма вероятност някой да 

бъде фалиран. Това за нас са най-важните моменти. От там нататък имаме редица 

предложения, които направихме при публикуване на бюджета на НЗОК. От 

парламентарната трибуна разбрахме, че голяма част от тях ще бъдат приети. Все пак 

очаквам да видим крайния резултат на бюджета“, посочи д-р Маджаров. 

Той е категоричен, че трябва да се започне да се говори за сумите, които НЗОК дължи на 

български болници за минали години. Той добави: 

„Иначе нямаме нищо против да се предвиждат средства за плащане на дейностите в 

чужбина. Не е необходимо да си затваряме очите, за да трупаме лихви“. 

По думите на председателя на Лекарския съюз, има възможност с наличните пари, които 

се предвиждат като увеличение на бюджета, да се осигури повишение на някои евтини 

пътеки, които се изпълняват предимно в лечебни заведения от първо ниво, като 

общинските. Според него трябва да се помисли и за тази пътека за долекуване и 
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продължително лечение, защото там парите са малко и никой не проявява интерес да я 

изпълнява. 

За профилактика също трябва да се предвидят допълнително средства, смята д-р 

Маджаров. Според него профилактичните прегледи трябва да бъдат задължителни, но в 

момента средства за това няма. 
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МЗ подписа договор за доставка на нови линейки 

280 нови коли за спешната помощ трябва да бъдат доставени в следващите три 

години 
 

Здравното министерство подписа договор за доставка на нови линейки на спешната 

помощ. Първите два автомобила трябва да бъдат в спешните центрове до 60 дни. 

280 нови линейки трябва да бъдат доставени в следващите три години. Стойността им е 

над 38 млн. лв. европейско финансиране и е част от изпълнение на проект за 

модернизация на спешната помощ. 

Той предвижда осигуряване на общо 400 линейки, както и ремонт и изграждане на 

филиалите на спешните центрове. 

За останалите 120 високопроходими линейки здравното министерство ще обяви 

обществена поръчка в началото на следващия месец. 

„В системата на спешната помощ имаме 651 линейки. При прегледа на тяхното 

техническо състояние се установи, че по-голямата част от тези линейки са амортизирани. 

Това, което ще направим с тези договори, е да подменим две трети от парка на спешната 

помощ”, заяви здравният министър Кирил Ананиев. 
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Болниците ще се разкриват от МС, а не от парламента и ще се прелицензират по 

нов ред 
 

Мартина Бозукова 
Болниците ще се разкриват от Министерския съвет вместо от парламента, а 

предстоящото им повсеместно прелицензиране ще става по нова процедура. Това 

предвиждат предлагани от ГЕРБ промени в Закона за бюджета на НЗОК между първото 

и второто четене. Преди десетина дни управляващата партия обеща да внесе поправки в 

някои от най-спорните текстове , с които се пренарежда здравната система от следващата 

година, след като те провокираха недоволство в съсловието. 

Както вече стана ясно със Закона за бюджета на НЗОК здравните власти предложиха 

мащабни промени в здравната система през следващата година, променяйки всички 

ключови здравни закони с мотива, че е нужна подготовка за новия здравноосигурителен 

модел през 2020 година. 

Една от основните промени е, че ще бъдат разработени и приети правила за добра 

медицинска практика и нови медицински стандарти, на които болниците трябва да 

отговарят и след това да преминат през процедура по прелицензиране пред 

новосъздаващата се Агенция за медицински надзор. Тази мярка се посрещна със силно 
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недоволство в бранша заради отварянето на още бумащина за лечебните заведения и 

предпоставките да се създаде пълен хаос в системата. 

Болниците няма да подават документи за прелицензиране 
Сега депутати от ГЕРБ предлагат срокът болниците да отговорят на новите правила да 

се скъси от 1 година на 6 месеца, след което Агенцията за медицински надзор ще започне 

проверки за спазването им по график. 

Болниците няма да са длъжни изрично да подават заявление за пререгистрация, както 

предвиждаше предишния ред. 

Ако при проверката се установи, че някоя болница не покрива стандартите и правилата 

за добра медицинска практика и не изпълни дадените ѝ предписания, тя може да загуби 

лиценза си за дейността, в която са открити нарушения. 

Т.е. дадено отделения или пък цялата болница да бъде затворена. 

Лечебните заведения ще се разкриват от кабинета 
След множество трансформации, които промените в Закона за бюджета на НЗОК 

претърпяха, в крайна сметка от ГЕРБ предлагат нови болници да се разкриват от 

Министерския съвет, а не от Народното събрание . Това ще става на база анализ на 

потребностите от медицинска помощ според Националната здравна карта. 

Инвеститорите ще трябва да представят тригодишен бизнес план и финансова обосновка 

с източниците на финансиране на болницата. Когато тя иска да ползва публичен ресурс 

от НЗОК, становище за разкриването ѝ ще дава и здравната каса. 

Разкриването на нови дейности в съществуващите болници пък ще се разрешава както и 

досега от Министерството на здравеопазването. В предходния вариант на промените се 

предлагаше тази дейност да премине към Министерския съвет. 

Отстъпки от правилото “един лекар-една болница“ 
ГЕРБ предлага да се направи и изключение от правилото “един лекар- една болница“ и 

така ще се допуска НЗОК да плаща за медицински дейности, извършени от лекар, който 

не е на основен трудов договор, когато в даден регион има недостиг на кадри. 

В предишния вариант на текста имаше изрична забрана здравната каса да плаща за 

медицински услуги, извършени от лекар, който не е на основен трудов договор в 

болницата, което изправяше пред още по-големи финансови трудности малките 

провинциални болници, които разчитат на гастолиращи медици. 

Жест към БЛС 
Депутатите от управляващата партия правят жест и към съсловната лекарска 

организация, като включват част исканията ѝ в предлаганите промени. 

Така например се удължава от 3 на 6 месеца срокът за изготвяне на правила за добра 

медицинска практика, като на съсловната организация се дава и по-голяма свобода при 

съставянето им. 

Освен това Надзорният съвет на НЗОК ще трябва да съгласува с БЛС как да се харчат 

неусвоените средства в бюджета. 

БСП е против промените в здравните закони 
Депутатите от опозицията също са внесли промени между първото и второто четене. От 

БСП предлагат да отпаднат всички промени в здравните закони, които предвиждат 

закриване на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина и 

прехвърлянето им към НЗОК, прелицензирането на болниците, създаването на новата 

мегаагенция за медицински надзор, промените в лекарствената политика и др. 

От ДПС предлагат само отпадане на прелицензирането на лечебните заведения и 

одобряването на нови болници от парламента.  
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Д-р Маджаров: Предварителното изпълнение на глоби е форма за натиск върху 

болниците 

Надлимитната дейност на болниците трябва да се плати, смята председателят 

на БЛС 
 

“Основополагащ момент в бъдещия бюджет за 2019 г. трябва да бъде невъзможността за 

прехвърляне на гласуваните средства по пера, от едно перо в друго, защото само така се 

гарантира, че решението на парламента относно политиката във всяка една от сферите 

ще бъде спазена“. Това каза в интервю за БНР председателят на Българския лекарски 

съюз д-р Иван Маджаров. 

Друг важен момент трябва да бъде невъзможността за предварително изпълнение на 

глоби. Според д-р Маджаров не може да се удържат пари от лечебните заведения, когато 

те са обжалвали дадено наказание. „Това е форма за натиск и има голяма вероятност 

някой да бъде фалиран“, категоричен бе той. 

Председателят на БЛС за пореден път изтъкна, че надлимитната дейност на болниците 

за изминал период трябва да бъде платена. 

Той каза още, че има възможност с наличните пари, които се предвиждат като 

увеличение на бюджета, да се осигури повишение на някои евтини пътеки, които се 

изпълняват предимно в лечебни заведения от първо ниво, като общинските. Според него 

трябва да се помисли и за пътеката за долекуване и продължително лечение, защото там 

парите са малко и никой не проявява интерес да я изпълнява. 

Трябва да се предвидят и допълнителни средства за профилактиката, каза още д-р 

Маджаров. Увеличението на парите за ПИМП трябва да бъде за дейности и да се даде 

възможност на общопрактикуващите лекари да извършат по-голям обем профилактика, 

смята той. Според него обаче, ако  всички подлежащи на профилактичен преглед през 

годината решат да си го направят, то тогава парите за това няма да са достатъчни. 

Председателят на БЛС изрази надежда следващата година преговорите да започнат още 

март или април и по този начин да бъдат активни участници в изработването на бюджета 

на НЗОК за 2020 г., където да се предвидят необходимите средства, които трябва да 

подсигурят общопрактикуващите лекари и като профилактика, и като диспансеризация. 

  

      VINF  16:37:31  19-11-2018 

      MH1637VI.005 

      лекарски съюз - декларация 

      

Българският лекарски съюз настоява предложението за фиксиране на средствата 

по параграфи да бъде вписано в Закона за бюджета на НЗОК 

 

      София, 19 ноември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Българският лекарски съюз /БЛС/ настоява в своя декларация предложението за 

фиксиране на средствата по параграфи да бъде вписано в Закона за бюджета на НЗОК 

/ЗБНЗОК/ за 2019 г. Това съобщиха от БЛС след извънредно заседание на Управителния 

съвет на организацията. От БЛС съобщиха, че текстът, според който не може да се 

прехвърлят средства от перо в перо в бюджета на НЗОК, липсва в проекта на закона. 

          При изготвяне на проекта на ЗБНЗОК от БЛС са направили  предложения, които 

били подкрепени и от Асоциацията на университетските болници, Националното 

сдружение на частните болници, Националнаta асоциация на частните болници, 
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Сдружението на областните болници, Сдружението на общинските болници 

и   Българска болнична асоциация. 

          Ако договорените предложения на БЛС не бъдат взети предвид, от съсловната 

организация посочват в декларацията си, че ще предприемат всички позволени от закона 

мерки, включително и  искане на оставка на некоректните партньори в сектора, "които 

безпардонно елиминират вече договорени текстове в ЗБНЗОК". 

          Декларацията е изпратена до премиера, до председателя на Народното събрание, 

до председателите на парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет и 

финанси, до министъра на здравеопазването. 
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Можете да дадете своя принос за по-безопасна употреба на лекарства 
 

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за втора година стартира онлайн 

кампания за популяризиране на значението и ползата от съобщаването на нежелани 

реакции от лекарства. 

Кампанията, която се провежда в периода 19-23 ноември 2018 г., е част от "седмица на 

осведомеността" и в нея се включват 32 регулаторни органа по лекарствата в ЕС, 

Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия и Средния Изток. 

Тази година фокусът е върху повишаване на съобщенията за подозирани нежелани 

реакции при кърмачета и деца, както и по време на бременност и кърмене. 

За миналата година съобщенията при деца представляват много малък процент от всички 

съобщения на подозирани нежелани реакции. 

“Децата не са умалени възрастни. При тях отговорът на лекарството може да бъде 

различен“, е едно от посланията на кампанията. 

Освен това понякога лекарствата могат да достигнат от майката до организма на бебето 

по време на бременност или кърмене. 

Затова съобщаването на нежелани реакции спомага за безопасната употреба на 

лекарствата при бебета, деца и бременни жени. 

Важно е рисковете, свързани с лекарствата, да бъдат разбрани и съобщени на 

медицинските специалисти и техните пациенти, включително родители, хора, които се 

грижат за деца, или такива, които планират или очакват бебе. 

Възможните нежелани реакции могат да варират от леки и бързопреходни до сериозни, 

изискващи лекарска намеса. Тяхното съобщаване може да помогне на регулаторните 

органи да проследяват безопасната употреба на лекарствата, които са на пазара, и да 

предприемат необходимите действия за предотвратяване на възможни бъдещи 

увреждания. 

Регулаторните органи, като ИАЛ, разчитат на съобщаването на подозирани нежелани 

реакции за получаване на повече информация относно безопасността на лекарствата на 

пазара. За съжаление при всички системи за съобщаване се наблюдава ниска активност. 

По тази причина кампанията е важна както за повишаване на осведомеността, така и за 

подобряване на системата за съобщаване. 

За да дадете своя принос за по-безопасна лекарствена употреба можете да съобщавате за 

нежелани лекарствени реакции в Изпълнителната агенция по лекарствата на тел. +359 2 

8903417; e-mail: bda@bda.bg и като попълните Формуляр за съобщаване на нежелани 

лекарствени реакции. 

https://www.mediapool.bg/mozhete-da-dadete-svoya-prinos-za-po-bezopasna-upotreba-na-lekarstva-news286423.html
https://www.mediapool.bg/mozhete-da-dadete-svoya-prinos-za-po-bezopasna-upotreba-na-lekarstva-news286423.html
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20/t%20_blank
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През последните години лекарите и пациентите у нас стават по-активни и докладват по-

често за настъпили нежелани реакции от употребата на лекарствени продукти. Броят на 

валидните случаи на нежелани лекарствени реакции, постъпили в Изъплнителната 

агенция по лекарствата (ИАЛ) нараства от 450-460 (2013-2014) г. на 799 през 2016 година 

и достига 850 през 2017 година.  
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Излезе от печат бр.34 на вестник „Форум Медикус“ 
 

Основен акцент в седмичното издание за медицина и здравеопазване естествено са 

актуални теми за решения и намерения, свързани с бюджета за здравеопазване, както и 

с организацията на дейността и контрола в системата. Изданието огласява очакваните 

промени при второто четене на преходните и заключителните разпоредби от 

проектозакона за бюджета на НЗОК за 2019 г. – по точки, силно критикувани в 

дискусиите: за масовото прелицензиране на лечебните заведения, за правото „един 

лекар – един основен договор“, за прехвърлянето на средства от „перо в перо“ и 

др. Гласуването предстои. В отделна информация е огласено и решение на 

Министерския съвет, според което мениджърите на публичните болници ще се отчитат 

с числа за изхарченото не само в МЗ, но и в Министерството на финансите. В рубриката 

„Парламентарен контрол“ са публикувани отговорите на К. Ананиев на въпроси на 

депутати за дейността на фонда „Център за лечение на деца“ под „шапката“ на НЗОК, 

както и за състоянието на спешната помощ в район от община Крумовград. 

В новия брой на „Форум Медикус“ са цитирани и част от описаните в новия Колективен 

трудов договор параметри на възнагражденията в системата, като в кратки коментари са 

отразени позициите на доц. Л. Киров и д-р Н. Тотев, които питат: „С какво да се 

гордеем?“и „Откъде ще дойде повишението?“. Този въпрос, ясно е, си задават всички. 

Обект на много други също тежки въпроси е и темата за медицинските изделия, 

регулацията на доставянето им, принципите на реимбурсирането им, сложните 

взаимоотношения между министерствата на здравеопазването и на труда и социалната 

политика – лабиринт, в който се лутат нуждаещите се болни хора. Поради значимостта 

на темата, съсредоточаването на огромни средства и остротата на социалния резонанс, 

„Форум Медикус“ отделя място за мотивите на двамата министри да 

предложат промени в регулацията за медицинските изделия, както и в определянето 

на стойностите, до които те ще се заплащат от фонда. 

В научно-пропедевтичен план в бр.34 „Форум Медикус“ акцентира върху среща на 

неврологичното общество у нас за дискусия върху смисъла и ползите от прилагане на 

тромболиза при мозъчен инсулт в т. нар. центрове по инсулт, които вече действат и 

отчитат положителни ползи за засегнатите. Тромболизата е само един елемент от 

актуални теми от неврологичната патология, коментирани на 12-ата среща „Шумен 

и приятели“, с доказана научна и практична значимост във времето. Специализираният 

вестник огласява и резултати от проучване как препарат срещу захарен диабет тип 2 носи 

доказани сърдечно-съдови ползи. 

В новия брой на „Форум Медикус“ се откроява репортаж по повод 10-годишнината от 

създаването на хоспис „Добролюбие“ в Кърджали. Хосписът е дъщерно дружество на 

областната болница в града, съчетава здравни и социални ползи. Хосписът е уникален и 

защото знаем колко голяма и непосрещната потребност съществува у нас от такъв тип 

структури, достъпни за немощни и болни хора, за които предлаганата пазарна услуга е 

просто непостижима. 

https://www.mediapool.bg/lekarite-i-patsientite-sa-po-aktivni-v-saobshtavaneto-na-nezhelani-reaktsii-ot-lekarstva-news282725.html%20/t%20_blank
https://www.zdrave.net/-/n7845
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Брой 34 на „Форум Медикус“ съдържа още информация за решения на Министерския 

съвет, свързани със здравеопазването, за среща в МЗ с координатори по донорство, 

съобщения от НЗОК, кореспонденции от здравни събития, както и за предстоящи научни 

медицински форуми. 

 

 


