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ПРЕСКЛИПИНГ  

20 декември 2018, четвъртък 

www.btv.bg, 19.12.2018 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/pacienti-reshenieto-za-skapite-lekarstva-

obsluzhva-korporativni-interesi.html 

 

Пациенти: Решението за скъпите лекарства обслужва корпоративни интереси 

 

По-малките аптеки ще престанат да зареждат скъпи медикаменти, прогнозират 

фармацевти 

 

Надзорният съвет на Здравната каса реши вчера, че от следващата година ще отпаднат 

стимулите за аптеките да продават скъпоструващи лекарства – по 2 лв. за обработването 

на документите. Аптеките нямат право на надценка за тези медикаменти. 

Пациентите са изключително притеснени от това решение, каза в предаването „Тази 

сутрин” Пенка Георгиева, председател на пациентската организация „Заедно с теб”. 

„Според тях се обслужват корпоративни интереси, за да могат определени вериги да 

вземат потока от пациенти. „Пациент с протокол за скъпоструващо лечение, като влезе 

във веригата, за която разбирам, че се е сговорила със зам.-министър Жени Начева, той 

ще си купи от тази верига и сироп за кашлица”, коментира Георгиева. 

По думите на проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз 

въпросните 2 лв. не са били стимули или печалба, а е заплащане за дейност, която 

включва голям обем работа – от момента на поръчването на лекарството през 

съхраняването му, предоставянето на пациента, отчитането пред касата до 

получаването на парите обратно. 

 „И тези 2 лв. не са два лева, а сумата е 1,67 лв., защото се дължи ДДС върху тях”, 

уточни проф. Гетов. 

И неговата прогноза е, че по-малките аптеки ще престанат да зареждат скъпи 

медикаменти. 

Вижте повече във видеото! 

 

www.bnr.bg, 19.12.2018 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101059497/apteki 

 

Антон Вълев: Премахването на таксата за обработка на протоколите обслужва 

нечий корпоративен интерес 

Малките аптеки готвят протести след новите идеи на НЗОК 

Пенка Георгиева: Пациентите са изключително притеснени от тези идеи на НЗОК 

 

Идеята за премахването на таксата от 2 лв. за обработката на протоколите на 

скъпоструващите лекарства, която в момента НЗОК плаща на аптеките, е за да насочи 

пациентите към точно определени вериги. С това предложение се обслужва нечий 

корпоративен интерес и не е в интерес на пациентите. Зад тази теза застанаха в ефира на 

БНР Антон Вълев – председател на Националната аптечна камара и председателят 

на пациентски организации „Заедно с теб“ Пенка Георгиева.  

От аптечната камара анонсираха, че предстоят протести, а пациентските организации 

изразиха категорична подкрепа.  
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Заместник-здравният министър Жени Начева заяви след разговори с представители на 

бранша, че има готовност от големи вериги аптеки да се откажат от тези 2 лв. за 

обработката на протоколите. По този повод Вълев коментира: „За мен е много 

любопитно как в сградата на министерството или извън него се провеждат разговори с 

някого, като за тези разговори не са уведомени нито Фармацевтичният съюз, нито ние 

като Аптечна камара, нито Асоциацията на собствениците на аптеки. Много е интересно 

с кого точно се среща екипът на министерството, за да предлага някакви мерки, които ни 

карат да се усмихнем“. 

По думите му това е популистка политика. Той подчерта, че е много вероятно аптеките 

да се откажат да работят с тези лекарства.  

В предаването „Преди всички“ Пенка Георгиева заяви, че от вчера пациентите са 

изключително притеснени от тези идеи на НЗОК. 

 „Премахването на тази такса и отнемането на отстъпките, които ще отидат в полза на 

НЗОК от частично финансираните лекарства, ще доведе до отказ на доста малки аптеки 

в малките градове да работят с тези скъпи медикаменти, защото те ги закупуват и парите 

си получават след минимум един месец. Пациентите смятат, че с това предложение се 

обслужва единствено и само нечий корпоративен интерес“. 

С това твърдение се съгласи и Антон Вълев: „Когато се премахне финансовият 

инструмент, с който равнопоставено се обслужват протоколите и едновременно с 

това същият този ви каже, че води едни тайни разговори с определена неизвестна и 

неспомената група вериги, това не означава ли, че всъщност държавата чрез 

регулацията ще каже: „Всички пациенти от утре започвате да ходите само в тези 

вериги, те са наши приятели“, най-вероятно тези вериги плащат за избори“. 

Министърът и управителят на НЗОК трябва да оправят контрола, категорична е 

Георгиева. По думите й Касата няма административен капацитет.  

Вълев подчерта, че аптеките в страната са около 3600, от които 2200 имат договор с 

НЗОК. Тези, които се обявяват като вериги аптеки, са само 500 и са концентрирани само 

в големите градове, отбеляза той и добави: 

"Когато махнете таксата, всичките тези близо 1700 аптеки ще спрат да изпълняват 

протоколите. Всички тези пациенти ще трябва да пътуват до големите градове. В един 

момент ще настане вой и веднага ще се извади резервният ход, който всъщност е 

следващата стъпка - това е стара мечта на определени корпоративни играчи - да се каже: 

"Премахваме ограничението един собственик да има само до 4 аптеки, легализирайте 

веригите". След това ще предложат въвеждане на мобилни аптеки, тип микробуси, за да 

можем да обслужим малките населени места, което ще е абсолютно нарушение на 

фармацевтичните правила и такова нещо няма никъде". 

 

www.bnr.bg, 19.12.2018 г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101059601/nzok-udra-shamar-na-aptekite-no-shte-postradat-

pacientite 

 

НЗОК удря шамар на аптеките, но ще пострадат пациентите 

 

Паолина Комсалова 

Националната здравноосигурителна каса оповести намерението си да премахне таксата 

от 2 лева, която плаща на аптеките за отпускането на скъпо струващи лекарства. Досега 

те се дават за обработка на протокол за лекарствата, които се покриват 100 % от нея. 

Сумата 16 милиона лева, които ще се спестят ще отидат за нови лекарства, аргументират 

се от касата. 

Това предизвика недоволството на фармацевтите.  
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Димитрия Стайкова, която е заместник- председател на Българския 

фармацевтичен съюз, обясни, че двата лева и без това са нищожно заплащане за 

извършваната услуга. Те се дават за намиране - понякога трудно, на въпросните 

лекарства и за обработка на документите на специфични пациенти със специфични 

лекарства на стойност десетки хиляди лева. При това двата лева са обложени с ДДС 

и сумата, която остава в аптеката е 1.67 лева. 

Според нея на фона над 1 милиард лева в бюджета на касата, ощетяването на аптеките и 

от малкото, което получават не е добра практика, защото лекарствата се продават по цена 

на производител и печалба няма. 

Това е голям шамар за фармацевтичното съсловие. Ще бъдат ощетени аптеките, които се 

финансират сами, а те са над 1500 в цялата страна. 

Димитрия Стайкова акцентира и върху това, че достъпът на пациентите, особено в 

малките населени места ще бъдат ощетени. Според нея и пациентските организации 

трябва да заявят протест по темата. 

По думите й  и КЗК също има основания да провери намеренията на НЗОК, защото 

отказът от заплащане на заявена услуга навежда мисълта за порочни икономически 

практики. 

 

www.news.bg, 19.12.2018 г.  

https://news.bg/health/korporativen-interes-imala-kasata-da-spre-stimulite-za-skapite-

lekarstva.html 

 

Корпоративен интерес имала Касата да спре стимулите за скъпите лекарства 

 

Обслужване на корпоративни интереси видяха пациентите в решението на Здравната 

каса да спре стимулите за аптеките да продава скъпоструващи лекарства.  

До сега се отпускаха по 2 лв. (в които влиза ДДС - б.р.) за обработването на документите. 

Аптеките нямат право на надценка за тези медикаменти, стана ясно от информация на 

БНТ. 

Пенка Георгиева, председател на пациентската организация "Заедно с теб" заяви, че 

според пациентите се обслужват корпоративни интереси, за да могат определени вериги 

да вземат потока от пациенти. "Пациент с протокол за скъпоструващо лечение, като влезе 

във веригата, за която разбирам, че се е сговорила със зам.-министър Жени Начева, той 

ще си купи от тази верига и сироп за кашлица", коментира Георгиева. 

Според председателя на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов 

въпросните 2 лв. не са били стимули или печалба, а е заплащане за дейност, която 

включва голям обем работа - от момента на поръчването на лекарството през 

съхраняването му, предоставянето на пациента, отчитането пред касата до 

получаването на парите обратно. 

"И тези 2 лв. не са два лева, а сумата е 1,67 лв., защото се дължи ДДС върху тях", 

уточни проф. Гетов. 

Според него по-малките аптеки ще престанат да зареждат скъпи медикаменти. 

 

www.investor.bg, 19.12.2018 г.  

https://www.investor.bg/bulgaria-on-air/462/a/nov-haos-sys-snabdiavaneto-sys-

skypostruvashti-lekarstva-v-aptekite-273958/ 

 

Нов хаос със снабдяването със скъпоструващи лекарства в аптеките 

Много лекарства няма да се намират по аптеките, хората ще трябва да обикалят, 

за да ги търсят, предупреждават фармацевти 
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Задава се нов хаос със снабдяването със скъпоструващи лекарства в аптеките. Пациенти 

и фармацевти са категорични, че последното предложение на Надзорния съвет на 

Здравната каса ще наруши лекарствоснабдяването с животоспасяващи медикамуенти. 

Пред Bulgaria ON AIR темата коментираха Николай Костов от Асоциацията на 

собствениците на аптеки и Иван Димитров от Българския пациентски форум. 

Аптеките да не получават както досега по 2 лв. за отпускане на скъпоструващи лекарства, 

които НЗОК плаща на 100%, предвиждат предложени от Надзорния съвет на Касата 

промени. Фармацевтите отдавна твърдят, че 2 лв. не са достатъчен стимул, за да зареждат 

тези лекарства. Засега не е ясно дали таксата няма да се прехвърли на пациентите или 

аптеките изобщо няма да получават тези пари. Мотивът на Касата е, че така ще се спестят 

16 млн. лева на година, които ще бъдат пренасочени за плащане на повече лекарства, а 

пациентите ня да бъдат засегнати. Фармацевтите обаче алармират, че тези пари са 

единственият им стимул да зареждат лекарства, от които нищо не печелят, а имат 

сериозна работа по обработване на рецепти. 

Николай Костов каза в студиото на "България сутрин", че Надзорният съвет иска 

фармацевтите да работят безплатно, въпреки че НЗОК дава 53 млн. лева за 

администрация. 

"Ако се случи, ще разруши снабдяването с лекарства, защото няма намаление в 

заплащането. Това е единствената такса за труд, това са високоплатени хора, има 

много разходи. Тези 2 лв. за нищо не стигат, ние отдавна се борим да станат 5 лева, 

защото това не е на лекарство, а на рецепта", каза Костов. 

По думите му една работа, която засяга обработване на протоколи и всякакви 

рецепти, което отнема много време, от НЗОК искат фармацевтите да я вършат 

безвъзмездно. 

Иван Димитров от Българския пациентски форум коментира, че ако предвидените 

промени от Надзорния съвет на НЗОК влязат в сила, то болните хора, които имат нужда 

от животоспасяващи лекарства, вече няма да знаят колко ще трябва да платят за тях, дали 

ще могат да си ги позволят, и то при положение, че досега тези медикаменти са били 

безплатни. 

"Българският гражданин, който за нещастие е стигнал до здравната ни система, има два 

варианта. Единият е да чака своя край, а другият е да търси вариант да се махне от тази 

държава", заяви Димитров. 

Двамата предупредиха, че при приемане на тези промени много лекарства вече няма да 

се намират по аптеките, хората ще трябва да обикалят, за да ги търсят и това ще става 

все по-трудно. 

 

www.econ.bg, 19.12.2018 г.  

http://econ.bg/_l.a_i.767690_at.1.html 

 

Малките аптеки готвят протести след новите идеи на НЗОК 

Антон Вълев: Премахването на таксата за обработка на протоколите обслужва 

нечий корпоративен интерес 

 

Идеята за премахването на таксата от 2 лв. за обработката на протоколите на 

скъпоструващите лекарства, която в момента НЗОК плаща на аптеките, е за да насочи 

пациентите към точно определени вериги. С това предложение се обслужва нечий 

корпоративен интерес и не е в интерес на пациентите. Зад тази теза застанаха в ефира на 

БНР Антон Вълев – председател на Националната аптечна камара, и председателят на 

пациентски организации „Заедно с теб“ Пенка Георгиева.  

http://www.econ.bg/
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От аптечната камара анонсираха, че предстоят протести, а пациентските организации 

изразиха категорична подкрепа.  

Заместник здравният министър Жени Начева заяви след разговори с представители на 

бранша, че има готовност от големи вериги аптеки да се откажат от тези 2 лв. за 

обработката на протоколите. По този повод Вълев коментира: „За мен е много 

любопитно как в сградата на министерството или извън него се провеждат 

разговори с някого, като за тези разговори не са уведомени нито Фармацевтичният 

съюз, нито ние като аптечна камара, нито Асоциацията на собствениците на 

аптеки. Много е интересно с кого точно се среща екипа на министерството, за да 

предлага някакви мерки, които ни карат да се усмихнем“. 

По думите му това е популистка политика. Той подчерта, че е много вероятно аптеките 

да се откажат да работят с тези лекарства.   

В предаването „Преди всички“ Пенка Георгиева заяви, че от вчера пациентите са 

изключително притеснени от тези идеи на НЗОК. 

„Премахването на тази такса и отнемането на отстъпките, които ще отидат в полза на 

НЗОК от частично финансираните лекарства, ще доведе до отказ на доста малки аптеки 

в малките градове да работят с тези скъпи медикаменти, защото те ги закупуват и парите 

си получават след минимум един месец. Пациентите смятат, че с това предложение се 

обслужва единствено и само нечий корпоративен интерес“. 

С това твърдение се съгласи и Антон Вълев: „Когато се премахне финансовият 

инструмент, с който равнопоставено се обслужват протоколите, и едновременно с това 

същият този ви каже, че води едни тайни разговори с определена неизвестна и 

неспомената група вериги, това не означава ли, че всъщност държавата чрез регулацията 

ще каже: „Всички пациенти от утре започвате да ходите само в тези вериги, те са наши 

приятели“, най-вероятно тези вериги плащат за избори“. 

Министърът и управителят на НЗОК трябва да оправят контрола, категорична е 

Георгиева. По думите й Касата няма административен капацитет.  

Вълев подчерта, че аптеките в страната са около 3600, от които 2200 имат договор с 

НЗОК. Тези, които се обявяват като вериги аптеки, са само 500 и са концентрирани само 

в големите градове, отбеляза той и добави: 

"Когато махнете таксата, всичките тези близо 1700 аптеки ще спрат да изпълняват 

протоколите. Всички тези пациенти ще трябва да пътуват до големите градове. В един 

момент ще настане вой и веднага ще се извади резервният ход, който всъщност е 

следващата стъпка - това е стара мечта на определени корпоративни играчи - да се каже: 

"Премахваме ограничението един собственик да има само до 4 аптеки, легализирайте 

веригите". След това ще предложат въвеждане на мобилни аптеки, тип микробуси, за да 

можем да обслужим малките населени места, което ще е абсолющютно нарушение на 

фармацевтичните правила и такова нещо няма никъде". 

 

www.actualno.com, 19.12.2018 г. 

https://www.actualno.com/healthy/malkite-apteki-u-nas-sa-gotovi-za-protest-zaradi-

reshenie-na-nzok-news_712522.html 

 

Малките аптеки у нас са готови за протест заради решение на НЗОК 

 

Идеята за премахването на таксата от 2 лв. за обработката на протоколите на 

скъпоструващите лекарства, която в момента НЗОК плаща на аптеките, е за да насочи 

пациентите към точно определени вериги. С това предложение се обслужва нечий 

корпоративен интерес и не е в интерес на пациентите. Зад тази теза застанаха в ефира на 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/malkite-apteki-u-nas-sa-gotovi-za-protest-zaradi-reshenie-na-nzok-news_712522.html
https://www.actualno.com/healthy/malkite-apteki-u-nas-sa-gotovi-za-protest-zaradi-reshenie-na-nzok-news_712522.html
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БНР Антон Вълев – председател на Националната аптечна камара, и председателят на 

пациентски организации „Заедно с теб“ Пенка Георгиева. 

От аптечната камара анонсираха, че предстоят протести, а пациентските организации 

изразиха категорична подкрепа. 

Заместник здравният министър Жени Начева заяви след разговори с представители на 

бранша, че има готовност от големи вериги аптеки да се откажат от тези 2 лв. за 

обработката на протоколите. По този повод Вълев коментира: „За мен е много 

любопитно как в сградата на министерството или извън него се провеждат разговори с 

някого, като за тези разговори не са уведомени нито Фармацевтичният съюз, нито ние 

като аптечна камара, нито Асоциацията на собствениците на аптеки. Много е интересно 

с кого точно се среща екипът на министерството, за да предлага някакви мерки, които ни 

карат да се усмихнем“. По думите му това е популистка политика. Той подчерта, че е 

много вероятно аптеките да се откажат да работят с тези лекарства. 

Георгиева заяви, че от вчера пациентите са изключително притеснени от тези идеи на 

НЗОК. „Премахването на тази такса и отнемането на отстъпките, които ще отидат в полза 

на НЗОК от частично финансираните лекарства, ще доведе до отказ на доста малки 

аптеки в малките градове да работят с тези скъпи медикаменти, защото те ги закупуват 

и парите си получават след минимум един месец. Пациентите смятат, че с това 

предложение се обслужва единствено и само нечий корпоративен интерес“. 

С това твърдение се съгласи и Антон Вълев. „Когато се премахне финансовият 

инструмент, с който равнопоставено се обслужват протоколите, и едновременно с това 

същият този ви каже, че води едни тайни разговори с определена неизвестна и 

неспомената група вериги, това не означава ли, че всъщност държавата чрез регулацията 

ще каже: „Всички пациенти от утре започвате да ходите само в тези вериги, те са наши 

приятели“, най-вероятно тези вериги плащат за избори“, заяви Вълев. 

Министърът и управителят на НЗОК трябва да оправят контрола, категорична е 

Георгиева. По думите й Касата няма административен капацитет. Вълев подчерта, че 

аптеките в страната са около 3600, от които 2200 имат договор с НЗОК. Тези, които се 

обявяват като вериги аптеки, са само 500 и са концентрирани само в големите градове, 

отбеляза той. 

"Когато махнете таксата, всичките тези близо 1700 аптеки ще спрат да изпълняват 

протоколите. Всички тези пациенти ще трябва да пътуват до големите градове. В един 

момент ще настане вой и веднага ще се извади резервният ход, който всъщност е 

следващата стъпка - това е стара мечта на определени корпоративни играчи - да се каже: 

"Премахваме ограничението един собственик да има само до 4 аптеки, легализирайте 

веригите". След това ще предложат въвеждане на мобилни аптеки, тип микробуси, за да 

можем да обслужим малките населени места, което ще е абсолютно нарушение на 

фармацевтичните правила и такова нещо няма никъде", подчерта Вълев. 

 

www.zdrave.net, 19.12.2018 г. 

https://www.zdrave.net/-/n8146 

 

От печата: Аптеки спират скъпите лекарства, Касата без дефицит, разследват 

трима лекари заради Ценко Чоков 

 

Над 1000 аптеки ще откажат да отпускат скъпите лекарства по протоколи на 

Националната здравноосигурителна каса, пише "Монитор", позовавайки се на 

председателя на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. Причината е 

намерението на касата да спре плащането по 2 лева за обработка на документите, което 

е трудоемка дейност, която губи време. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8146
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„Аптеките в страната са общо 3600. От тях по договори с НЗОК работят 2200. Очаква се 

едва 500-550 да продължат да отпускат скъпите медикаменти, които се отпускат по 

протокол, но те са свързани по вертикала с търговците на едро и няма да калкулират 

загуби, поясни проф. Илко Гетов. В резултат най-засегнати ще бъдат хората от малките 

градчета и селата, тъй като скъпи лекарства ще се отпускат само в областните центрове 

и някои по-големи градове“, казва проф. Гетов през изданието. 

„Надзорният съвет на здравната каса реши да спре стимулите за аптеките за отпускане 

на скъпоструващите лекарства и те да не получават по 2 лв. за обработка на протокол 

съобщи след неговото заседание вчера зам.-министърът на здравеопазването Жени 

Начева. Тя припомни, че те нямат право на надценка за тези медикаменти, затова е 

отпускана сумата до момента. Според нея ако спре да заплаща тези пари, НЗОК ще 

спести 16 млн. лв., които могат да се насочат за плащане на скъпоструващи лекарства“, 

пише още „Монитор“. 

„Сега“ информира, че НЗОК ще приключи годината без дефицит.  „Обичайно касата не 

успява да се вмести в бюджета си всяка година и се налага да се прехвърлят плащания 

към бюджета за следващата. В последните години това бяха пари за аптеките, което пък 

предизвикваше напрежение и заплахи от страна на фармацевтите, че ще спрат да 

обслужват пациенти по линия на НЗОК“, пише всекидневникът.  „Преразход все пак има 

- 30 млн. лв. за медикаменти за домашно лечение и 40 млн. лв. за онколекарства, но той 

ще бъде компенсиран от резерва на касата и от преизпълнението на приходите от здравни 

вноски, които пък традиционно се залагат по-ниски по бюджет, именно за да се 

компенсира дефицит в края на годината“, допълва изданието. 

Трима лекари са разследвани от прокуратурата по подозрение, че са заблудили съда за 

здравословното състояние на Ценко Чоков, съобщава „24 часа“. 

„Бившият кмет на Галиче беше освободен под домашен арест в края на септември заради 

куп болести. От май идва в съда на носилка. Магистратите го пуснаха под домашен арест 

след тройна съдебномедицинска експертиза. Вместо да стои вкъщи обаче, Чоков е хванат 

от полицаи да се забавлява в ресторант в кв. "Драгалевци". Те го засекли на маса в 

понеделник, малко след като си поръчал храна и вино. Нямало и помен от старите му 

болежки, които го измъчваха, докато бе в килията. По-късно снимки от заведението, в 

което Чоков е вечерял с още 2-ма, изтекоха и в медиите“, пише изданието. 

Апелативната спецпрокуратура е отправила светкавично искане до съда Чоков да бъде 

върнат зад решетките.  „Двете експертизи са изготвени от вещите лица д-р Надер Омар 

ал Халил, д-р Владимир Велинов и д-р Румен Милошов. Първият е медикът, който е 

препоръчал на съда спиране на делото. И тримата се разследват от районната 

прокуратура в София "за съзнателно даване на невярно заключение за здравословното 

състояние на Ценко Чоков пред съд", пише още „24 часа“. 

 

www.clinica.bg, 19.12.2018 г. 

https://clinica.bg/7044- 

 

СМЕТКИТЕ НА КАСАТА СА ГРЕШНИ 

 

Нови промени във финансирането на лекарствата с рецепта предлага здравната 

каса. Както вече clinica.bg писа, сред тях е и отпадането на двата лева на рецепта, 

които получават фармацевтите за отпускането на най-скъпите медикаменти, които 

фондът реимбурсира на 100%. Какъв ще бъде ефектът за аптеките, ако това се 

приеме, попитахме проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен 

съюз (БФС). 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/7044-
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Всичко, което се тиражира от Касата са тенденциозни неща. Тези 16 милиона, които тя 

споменава не са толкова, а са 13.3 милиона, защото това е сумата с ДДС и трябва да се 

приспадне ДДС-то, което аптеките плащат върху двата лева. Те реално получават 1.67 

лв. на рецепта. Така че сумата в аптеките реално е 13.3 милиона, която касата ще спести, 

за да финансира скъпоструващото лечение. Тази сума представлява 1.5% от годишния 

бюджет на фонда за 2019 г. за лекарства. Това е толкова пренебрежимо малко. Това са 

само хубави приказки, че ще се плаща скъпоструващо лечение с тези пари. Няма такова 

нещо. 

16 милиона лева са една четвъртинка 
от парите, които отиват месечно за лекарства по здравна каса. Този ход се предприема, 

за да се угоди на хоризонтално свързани структури. За да се монополизира пазара, 

защото на някой нещо е обещано.Това е идеята да се пренасочат пациентите в големите 

вериги и във веретикално свързаните структури, защото те са поели ангажимент да 

работят без тези 2 лева. Защото те имат изгода да разширяват пазарния си дял и да се 

договарят с производителите за големи обеми- ето това е истината по въпроса. 

Останалите аптеки са съществували 
и ще продължат да съществуват, но въпросът е принципен. На първо място - 

нереципрочно е поведението на касата към доставциците на услуги. Второ, нарушава се 

достъпът на пациентите до скъпоструващо лечение. И трето - не се уважава труда на едно 

цяло съсловие. Всичко друго е прах в очите. Числата говоря сами. Не може януари месец 

2018 да вземеш решение на Надзорния съвет на НЗОК, че ще се търсят начини за 

увеличаване на тази такса, защото тя е ниска, не отговаря на обема на дейността и 

отговориностите, които поемат фармацевтите и само 8 месеца по-късно, да вземеш 

обратното решение, значи с някой нещо си се договорил. 

Това е опит за административно 
преразпределение на пазара на лекарства. През 2016 година КЗК отсъди – има риск от 

монопол, държавни органи веземете мерки- нищо не е взето до този момент. С всеки 

изминал ден ситуацията се влошава повече. 

 

VINF  17:52:01  19-12-2018   PP1751VI.023 

       МЗ - лекарства - проект - наредба 

        

Няма да се отмени заплащането  на аптеките за обработка на протоколи за 

лекарства 

       

       София, 19 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

           Няма да се отмени заплащането на аптеките за обработка на протоколи за 

лекарства, които са напълно заплатени от НЗОК. Това съобщиха от пресслужбата на 

Министерството на здравеопазването /МЗ/ след среща с пациентски организации и с 

представители на Българския фармацевтичен съюз. В проекта за промени на наредба се 

предвиждаше да се отмени плащането на 2 лв. от страна на НЗОК за обработен протокол 

за скъпоструващи лекарства. 

           Проектът за промени на Наредба 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на 

лекарствени продукти, плащани от НЗОК, ще бъде публикуван за обществено обсъждане 

на интернет страницата на МЗ. 

           Разговорите и консултациите по промените в наредбата ще продължат. 
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www.btv.bg, 19.12.2018 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/mz-se-otkaza-ot-spiraneto-na-stimulite-za-skapi-

lekarstva.html  

 

МЗ се отказа от спирането на стимулите за скъпи лекарства 

Имаше риск аптеките да спрат да предлагат медикаментите, за които не е 

разрешена надценка 

 

Здравното министерство даде на заден ход за промените за скъпите лекарства, които 

скандализираха фармацевти и пациенти. 

Според проекта касата трябваше да спре да плаща на аптеките по два лева на рецепта със 

скъпоструващи лекарства. Аптеките нямат право на надценка за тези лекарства.  

Отказът идва след среща на съсловието и пациенти с председателя на надзора на касата 

Жени Начева. 

Първоначално надзорът на фонда подкрепи промяната, а в отговор аптеки заплашиха, че 

ще спрат да работят с тези медикаменти. 

 

www.bnr.bg, 19.12.2018 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101059924/nama-da-se-otnema-taksata-ot-2-leva-za-

aptekite-pri-obrabotvane-na-lekarstvata-s-protokoli 

 

Няма да се отнема таксата за аптеките при обработване на лекарствата с протоколи 

 

Таксата от 2 лева за аптеките за обработване на лекарствата с протоколи няма да се 

отнема. Това съобщи за “Хоризонт“ Пенка Георгиева от Националната пациентска 

организация. 

След среща на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с пациентските 

организации и Българския фармацевтичен съюз предложението за премахване на таксата 

за скъпоструващите лекарства отпада от проекта на Наредба 10.  

Относно отстъпките за лекарствата, които са частично платени от Здравната каса, и за 

които Касата искаше да отнеме отстъпките от аптеките и по този начин да се наложи 

пациенти да доплащат, след Нова година ще се сформира работна група, за да се намери 

оптимален вариант и за пациенти, и за фармацевти, каза за “Хоризонт“ проф. Илко Гетов, 

председател на Българския фармацевтичен съюз. 

И тези решения ще бъдат включени в Наредба 10, уточняват участниците. 

Участниците в срещата изразиха удовлетворение от бързата реакция на министерството, 

за да не стигне до невъзможност да се лекуват пациенти, които получават лекарства с 

протоколи, платени на 100% по здравна каса. 

 

www.bnr.bg, 19.12.2018 г. 

http://bnr.bg/varna/post/101059890/taksata-ot-2-leva-za-skapostruvashtite-lekarstva-

ostava 

 

Таксата от 2 лева за скъпоструващите лекарства остава 

 

Премахването на таксата от 2 лева за обработката на протоколите на скъпоструващите 

лекарства, която в момента НЗОК плаща на аптеките, остава и догодина. Това съобщи в 

предаването "POST FACTUM" Пенка Георгиева, председател на пациентска организация 

„Заедно с теб“. До решението се стигна след извънредна среща днес следобед в здравното 

министерство.  

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/mz-se-otkaza-ot-spiraneto-na-stimulite-za-skapi-lekarstva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/mz-se-otkaza-ot-spiraneto-na-stimulite-za-skapi-lekarstva.html
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101059924/nama-da-se-otnema-taksata-ot-2-leva-za-aptekite-pri-obrabotvane-na-lekarstvata-s-protokoli
http://bnr.bg/horizont/post/101059924/nama-da-se-otnema-taksata-ot-2-leva-za-aptekite-pri-obrabotvane-na-lekarstvata-s-protokoli
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/varna/post/101059890/taksata-ot-2-leva-za-skapostruvashtite-lekarstva-ostava
http://bnr.bg/varna/post/101059890/taksata-ot-2-leva-za-skapostruvashtite-lekarstva-ostava
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Припомням, че Надзорният съвет на Здравната каса реши вчера, че от следващата година 

ще отпаднат стимулите за аптеките да продават скъпоструващи лекарства – по 2 лева за 

обработването на документите. Аптеките нямат право на надценка за тези медикаменти. 

Според Пенка Георгиева подобно решение би обслужвало определени аптечни вериги. 

От Фармацевтичния съюз заявиха, че готвят протести, тъй като очакват по-малките 

аптеки да престанат да зареждат скъпи медикаменти. Според тях, ако се премахне 

таксата, всичките близо 1700 аптеки ще спрат да изпълняват протоколите, а пациентите 

ще трябва да пътуват до големите градове. 

 

www.dnevnik.bg, 19.12.2018 г.  

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/19/3364851_zdravnite_vlasti_shte_ostaviat_pari

te_na_aptekite_za/ 

 

Здравните власти ще оставят парите на аптеките за обработка на протоколи 

 

Здравните власти ще се откажат от идеята си да спрат парите за аптеките, които те досега 

получаваха за обработка на протоколите и отпускане на скъпоструващи лекарства, 

покривани от здравната каса. Това съобщи Пенка Георгиева, ръководител на 

пациентската организация "Заедно с теб" след среща със здравния министър Кирил 

Ананиев, представители на неговия екип и проф. Илко Гетов - председател на Български 

фармацевтичен съюз. Малко по-късно това беше потвърдено и от здравното 

министерство. 

В момента здравната каса плаща по 2 лв. на обработен протокол, като от доста време 

представители на бранша настояват, че средствата не са достатъчни. Срещу тези пари те 

трябва да обработват протоколите, по които се отпускат лекарствата, а също да 

поддържат наличности на скъпи лекарства и да чакат над месец да им бъдат изплатени 

сумите от касата. Вчера надзорният съвет на касата обаче реши да подкрепи промени, с 

които да спре и тези два лева. 

След заседанието зам. здравният министър Жени Начева коментира, че по този начин 

касата би спестила 16 млн. лв., които може да се насочат за скъпоструващи лекарства. 

Според нея няма да се налага тези два лева да се плащат от пациентите. И допълни, че 

има първоначално съгласие за промяната на част от аптеките, като от думите й се разбра, 

че има подкрепата на големите аптеки, обединени във вериги. 

Още вчера и днес сутринта представители на фармацевтите реагираха остро. И 

коментираха, че така ще се създаде нелоялна конкуренция, като се облагодетелстват 

големите аптеки. Само те можели да си позволят да работят при тези условия. 

Прогнозираха още, че в малките населени места аптеките ще се откажат да доставят 

скъпи лекарства, покривани от здравната каса. И ще има проблеми с намирането на тези 

лекарства. 

Това доведе до среща днес следобед, на която е било уговорено, че предложението за 

премахване на таксата от 2 лв. за отпускане на скъпоструващите лекарства ще 

отпадне, съобщиха от здравното министерство и от пациентските организации. 

Все още предстоят дискусии около другата идея за промени, според която 

търговците на едро с лекарства ще предоставят отстъпки вече не на аптеките, а 

директно на здравната каса за лекарствата, които са частично реинбурсирани. Със 

същите изменения здравните власти се опитват да прокарат и промяна, според 

която търговците на едро ще трябва да покриват за своя сметка преразходите на 

здравната каса за медикаменти. Тези изменения ще бъдат пуснати за обществено 

обсъждане, а дискусиите ще продължат в началото на следващата година. 

 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/19/3364851_zdravnite_vlasti_shte_ostaviat_parite_na_aptekite_za/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/19/3364851_zdravnite_vlasti_shte_ostaviat_parite_na_aptekite_za/
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www.news.bg, 19.12.2018 г.  

https://news.bg/health/aptekite-shte-poluchavat-po-2-lv-za-predlagane-na-skapi-

lekarstva.html 

 

Аптеките ще получават по 2 лв. за предлагане на скъпи лекарства 

 

Предложението да не се заплащат 2 лева за обработка на рецепти за скъпоструващи 

лекарства, което НЗОК и Министерството на здравеопазването направиха едва 

вчера, отпада от проекта на Наредба 10. Това стана ясно след провелата се днес 

среща на здравния министър Кирил Ананиев и зам.-министъра Жени Начева с 

представители на пациентски организации и председателя на Управителния съвет 

на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. 

Пенка Георгиева от пациентски организации "Заедно с теб" уточни, че предложението 

няма да фигурира в проекта за обществено обсъждане, който предстои да бъде качен на 

сайта на Министерството на здравеопазването. 

Относно отстъпките за лекарствата тя информира, че веднага след Нова година ще бъде 

сформирана работна група, за се намери оптимален вариант и за пациентите, и за 

фармацевтите. Решенията, които се приемат на срещата, също ще бъдат включени в 

Наредба 10. 

Припомняме, вчера председателят на Асоциацията на аптеките в България Николай 

Костов алармира, че аптеките може да спрат да продават скъпоструващите лекарства с 

протоколи, които се заплащат изцяло от Здравната каса заради решението на НЗОК да 

спре да заплаща таксата от два лева на фармацевтите за обработване на протоколите. 

Въпреки че според Касата това решение е в полза на пациентите, самите те видяха в тази 

стъпка обслужване на корпоративни интереси. 

 

www.dir.bg, 19.12.2018 г. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nyama-da-se-otmeni-zaplashtaneto-na-aptekite-za-

obrabotka-na-protokoli-za-lekarstva 

 

Няма да се отмени заплащането на аптеките за обработка на протоколи за 

лекарства 

Дискусиите между заинтересованите страни продължават 

 

Няма да се отмени заплащането на аптеките за обработка на протоколи за лекарства, 

които са напълно заплатени от НЗОК. Това съобщиха от пресслужбата на 

Министерството на здравеопазването /МЗ/ след среща с пациентски организации и с 

представители на Българския фармацевтичен съюз. 

В проекта за промени на наредба се предвиждаше да се отмени плащането на 2 лв. от 

страна на НЗОК за обработен протокол за скъпоструващи лекарства. 

Проектът за промени на Наредба 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на 

лекарствени продукти, плащани от НЗОК, ще бъде публикуван за обществено обсъждане 

на интернет страницата на МЗ. 

Разговорите и консултациите по промените в наредбата ще продължат. 

 

www.mediapool.bg, 19.12.2018 г. 

https://www.mediapool.bg/mz-se-otkaza-da-pesti-ot-skapite-retsepti-sled-obvineniya-v-

lobizam-news287717.html 

 

МЗ се отказа да пести от скъпите рецепти след обвинения в лобизъм 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/aptekite-shte-poluchavat-po-2-lv-za-predlagane-na-skapi-lekarstva.html
https://news.bg/health/aptekite-shte-poluchavat-po-2-lv-za-predlagane-na-skapi-lekarstva.html
http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nyama-da-se-otmeni-zaplashtaneto-na-aptekite-za-obrabotka-na-protokoli-za-lekarstva
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nyama-da-se-otmeni-zaplashtaneto-na-aptekite-za-obrabotka-na-protokoli-za-lekarstva
http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/mz-se-otkaza-da-pesti-ot-skapite-retsepti-sled-obvineniya-v-lobizam-news287717.html
https://www.mediapool.bg/mz-se-otkaza-da-pesti-ot-skapite-retsepti-sled-obvineniya-v-lobizam-news287717.html
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Въпросът не е в двата лева, а в преразпределянето на пазара от над 700 млн. лева, 

смятат в сектора 

 

Здравните власти се отказват от спорната идея да премахнат таксата от 2 лева за 

обработката на рецептите за скъпите лекарства, което застрашаваше да затрудни 

снабдяването на пациентите с тях. 

Текстът е премахнат от публикувания за обществено обсъждане проект на наредба, след 

като идеята скандализира сектора и се появиха съмнения за прокарването на лобистки 

интереси чрез нея. Оттеглянето на спорното предложение е станало след среща в 

Министерството на здравеопазването с представители на съсловната организация на 

фармацевтите и пациентски организации. 

По-рано представители на аптечния бранш съзряха корпоративни интереси зад 

предложението на НЗОК да премахне таксата от 2 лева за обработката на рецептите за 

скъпите лекарства. 

Целта на упражнението бе да се спестят 16 млн., които НЗОК да пренасочи за 

осигуряването на повече лекарства. Но това застрашаваше да наруши снабдяването с 

медикаменти на част от 600-те хиляди пациенти, които засяга. 

Опит за преразпределяне на пазара 

Макар че според всички мярката обслужва големите вериги, а от НЗОК дори признаха, 

че се ползват с подкрепата на конкретни вериги, до момента никой в бранша не изразява 

подкрепа за нея. А някои вериги открито се дистанцираха и противопоставиха на 

мярката. Срещу идеята за премахването на таксата се обявиха от съсловната организация 

на фармацевтите – Българския фармацевтичен съюз, Аптечната камара, както и веригата 

“Ремедиум“, чийто собственик Николай Костов е председател на Асоциацията на 

собствениците на аптеки. 

Срещу предложението на касата се обяви и председателят на партия “Воля“ и собственик 

на една от най-големите вериги аптеки у нас – Веселин Марешки, но с уточнението “да 

не го мислим“, защото неговата верига, “ще оцелее, каквото и да се реши“. Той използва 

случая, за да продължи подетата от известно време линия на противопоставяне срещу 

скъпите военни сделки и призова премиерът Бойко Борисов да се намеси и да не допуска 

премахването на таксата, защото е недопустимо да се пестят 16 млн. лева от болните 

хора, когато се купуват скъпи самолети за милиарди левове. 

Така до момента никой не признава съпричастност към спорната идея. 

Според бранша обаче зад привидно дребния въпрос за икономията на 16 млн. лева 

всъщност прозират апетити за преразпределяне на пазара от 732 млн. лева, колкото е 

бюджетът на НЗОК за лекарства за домашно лечение догодина. 

За какво са двата лева? 

Отмяната на таксата от 2 лева би оставила аптеките без никакъв стимул да зареждат и 

продават скъпите лекарства, които са 100% платени от фонда. И това създава риск те да 

станат трудно достъпни за много хора в по-малките градове, където няма много на брой 

аптеки. 

Върху тези лекарства аптеките нямат право да слагат надценка и ги продават на цените, 

на които ги получават от дистрибуторите. Същевременно зареждането на скъпите 

лекарства е огромна инвестиция, с която главоболията на аптеките не се изчерпват. 

Самият процес по съхранението, отпускането и отчитането на скъпите лекарства е тежък 

и тромав. 

Без заплащане много по-малки аптеки могат да откажат да работят със скъпите лекарства 

за хепатит, ревматологични заболявания, диабет и др. 

Големите вериги обслужват само една трета от населението 
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“В България има активни около 3600 аптеки, от които повече от 250 са болнични. Остават 

3200, които реално обслужват населението. От тях малко над 2200 имат договор с НЗОК. 

От тях около 1500 отпускат скъпо струващите лекарства с протоколи. А от тези 1500 

аптеки, работещи с протоколи, между 550 – 650 са част от големи вериги. Реално те са 

около една трета, но през тях минава повече от 65% от оборота“, коментира пред 

Mediapool председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. 

В същото време големите вериги покриват обслужването на едва около 30% от 

населението, т.е. останалите 70% могат да изпитат трудности при снабдяването си с 

лекарства. 

“Те нямат разкрити обекти в малките населени места, в слабо достъпни райони и няма 

как тези хора да имат достъп до лекарства с протокол, ако малките вериги и аптеките на 

еднолични търговци бъдат лишени от тези два лева“, посочи Гетов. 

“Тези два лева не са стимул, не са печалба, това е стойност, която се плаща за дейността 

по снабдяване, съхраняване, отпускане, отчитане на скъпо струващите лекарства. И тя 

реално не е 2 лева, а е 1.67, защото останалото е ДДС“, каза той. 

Според фармацевти подобна ситуация обслужва големите вериги, част от вертикални 

структури, притежаващи едновременно дистрибутори и аптеки, които биха могли да 

устоят и да монополизират пазара. След промяната потокът от пациенти и съответно 

допълнителни обороти ще бъдат пренасочени към тези, които са склонили да работят без 

такса, а ситуацията с трудния достъп до скъпи лекарства на места може да се използва 

като аргумент за либерализирането на пазара. Така под предлог, че не достигат аптеки и 

хората са потърпевши от това, може да се пристъпи към премахването на действащите 

ограничения за брой притежавани аптеки, да започнат да се узаконяват практики като 

мобилни аптеки и др. 

Въпросът не е в двата лева, а в преразпределянето на пазара, смятат в бранша. 

“В Латвия либерализираха пазара в началото на промените и преди пет години се 

усетиха, че две вериги им извиват ръцете, защото са собственици на всички аптеки. 

И като кажат, че искат да сложат 50% надценка и държавата се противопостави, те 

казват: тогава спираме да работим. Двеста пъти е по-лесно да управляваш 3000 

независими субекта, които помежду си не могат да седнат на една маса, отколкото 

три големи структури, които са в позиция да извиват ръце“, коментира Гетов. 

Марешки: Против сме, но нашата верига ще оцелее, не ни мислете 

Потърсен за коментар неговата верига давала ли е съгласие пред НЗОК да работи 

без такса, лидерът на “Воля“ Веселин Марешки първо обясни, че официалната му 

позиция като политик е, че пари за самолети не трябва да се дават, докато НЗОК се 

чуди откъде да намери 16 млн. лева за лекарства. 

На въпрос трябва ли да получават аптеките такса за обработка на протоколите, той 

отговори с въпрос: “На лекарите трябва ли да ми се плаща, когато оперират? На 

вас трябва ли да ви се плаща, когато пишете материали?“. 

Попитан давала ли е все пак веригата му съгласие пред НЗОК да работи без такса, 

Марешки заяви пред Mediapool, че “няма представа“, но “нас обикновено не ни питат“. 

След което уточни, че неговата верига ще оцелее винаги, каквото и да се реши. 

“Нашата верига ще оцелее винаги, нашата верига не я мислете. Нямам представа дали 

сме давали съгласие. Нас обикновено не ни питат за тези неща, ние винаги сме 

потърпевши от всичко. Така че едва ли някой се е допитал до нас. Обикновено срещу нас 

правят закони“, каза той. 

Огромна разправия “за без пари“ 

Срещу идеята се обяви и председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки 

и притежател на веригата “Ремедиум“ Николай Костов, който иначе е за по-

либерален пазар и често е в противоречие с Фармацевтичния съюз. 
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“Няма по-логично и по-принципно нещо от това, когато работиш нещо, да ти се 

заплаща. Ние винаги сме твърдели, че тези 2 лева са абсолютно недостатъчно 

заплащане“, заяви Костов. 

По думите му обработката на протоколите е около 60% от цялата работа по линия 

на НЗОК, т.е. не става въпрос за някаква дребна работа, за която аптеките да си 

затворят очите и да приемат да извършват безплатно. 

“Всяка аптека, дори не много голяма, инвестира стотици хиляди левове, защото 

става въпрос за много скъпи лекарства. Само една рецепта за една опаковка може 

да е от порядъка на 20 000 лева, какъвто пример има с лекарства за Хепатит С. 

Първо аптеката инвестира пари, за да зареди, държи ги на склад, има много 

административна работа по отпускането им, отчитането им, после от НЗОК те 

проверяват, глобяват те и всичкото това за без пари“, обясни Костов. 

Кои са веригите на пазара? 

Секторен анализ КЗК от края на декември 2016 година установи, че половината 

лекарства по здравна каса се отпускат от четири вериги аптеки, а броят на аптеките, 

които са част от вериги, е нараснал повече от два пъти за шест години. Въпреки, че 

констатира проблем с хоризонталната и вертикална интеграция на пазара, общото 

заключение на КЗК е, че няма проблем с конкуренцията. 

По-големите вериги аптеки на пазара са ”Ремедиум“, “Марешки“,"SOpharmacy“, 

"Subra “, ”Феникс“, "Санита“, "Ес Си Ес“, "Сейба“ "ФармаСтор”, ”Медея“, като 

КЗК не дава информация за пазарния дял на отделните играчи. 

Четири от веригите имат вертикална интеграция с търговец на едро, като 

единствено веригата SOpharmacy, свързана със ”Софарма”, е интегрирана по 

цялата вертикала, освен с търговец на едро и с производител. Другите три вериги, 

свързани и с дистрибутор, са “Марешки“-“Фармнет“; “Медея“-“Медея-Фармако“ 

и “Феникс-“Ремеди Трейдинг“. 

 

www.zdrave.net, 19.12.2018 г. 

https://www.zdrave.net/-/n8156 

 

2-та лева на аптеките за обработването на рецепти остават 

 

След среща на министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева с представители 

на пациентски организации и председателя на УС на БФС проф. Илко Гетов, в проекта 

на Наредба 10 отпада предложението за премахване на таксата от 2 лв., която се дава на 

аптеките за обработването на рецепти за скъпоструващите лекарства, съобщиха от 

пресцентъра на МЗ. 

Разговорите и консултациите по промените в Наредба 10 ще продължат още в началото 

на 2019 г., в хода на публичното й обсъждане, допълниха от там. 

Представителят на пациентски организации „Заедно с теб” Пенка Георгиева уточни: 

„Предложението за премахване на таксата от 2 лв за скъпоструващите лекарства отпада 

от проекта на Наредба 10. Няма да съществува в проекта за обществено обсъждане, който 

се качва в момента на сайта на МЗ. Категорично, за да няма корпоративни интереси. 

Относно отстъпките за лекарствата веднага след Нова година се сформира работна група, 

в която ще участвам, за се намери оптимален вариант за пациенти и фармацевти. И тези 

решения да бъдат включени в Наредба 10”. 

От пациентските организации изказват  благодарност на екипа на МЗ за диалогичността. 

Припомняме, вчера след заседание на Надзорния съвет на НЗОК стана ясно, че е приет 

проект на Наредба 10, с който се предвижда да се прекрати плащането на 2 лв. на 

аптеките за обработването на рецепти за лекарства по протокол. 

http://www.zdrave.net/
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ОСТАВЯТ ДВАТА ЛЕВА НА АПТЕКИТЕ 

Здравното министерство оттегли промяната от проекта на наредбата за 

отстъпките за лекарства 

 

Здравната каса няма да махне таксата за аптеките от два лева за скъпоструващите 

лекарства, които плаща напълно. Това стана ясно след срещата на Българския 

фармацевтичен съюз с председателя на Надзорния съвет на НЗОК и зам. здравен 

министър Жени Начева днес. Повод за нея станаха промените в Наредба 10 за 

реимбурсирането на медикаментите догодина. 

Както вече clinica.bg писа, с тях се предвиждаше отпадане на таксата от два лева за 

скъпите лекарства, за да може касата да спести 16 млн. лв. на година. От БФС обаче се 

обявиха твърдо против тази мярка, тъй като чрез нея се застрашава съществуването на 

малките аптеки в страната за сметка на големите вериги. След проведените разговори 

днес, здравните власти оттеглят текста. 

Тази промяна не е единствената,  която може да бъде ремонтирана. Натиск за смекчаване 

на механизъма за контрол на разходите за лекарства през следващите дни се очаква да 

окаже фармацевтичната индустрия. Причината е, че с предложените промени драстично 

се ограничават възможностите за ежегодния ръст на харчовете за медикаменти на касата. 

Идеята е, че фирмите ще трябва да връщат всичко, което е над заложените средства в 

бюджета на НЗОК за медикаменти. Според бизнесът обаче това е антиконкурентно и 

дискриминационно условие 

 

  20.12.2018 г., с.4 

 

След среща при министъра: Оставят на аптеките таксата от 2 лева на скъпи 

рецепти 

 

Таксата от 2 лв., която касата плаща на аптеките за обработката на рецепти и протоколи, 

остава. Това стана ясно след среща вчера между министър Кирил Ананиев и 

заместничката му и шеф на надзора на НЗОК Жени Начева с проф. Илко Гетов, 

председател на фармацевтичния съюз. 

Касата искаше таксата да отпадне, за да се спестят 16 млн. лв., които да се пренасочат за 

плащане на повече лекарства. 

Подобна промяна обаче е приемлива само за големите вериги аптеки. 

Това крие риск малките аптеки да спрат да зареждат и доставят скъпи лекарства на 

своите пациенти и ще засегне стотици хиляди българи, предупредиха фармацевтите. 

 

   20.12.2018 г., с. 5 

 

Малките аптеки са пред протест 

 

Предстоят протести на работещи в малки аптеки, прогнозира Националната аптечна 

камара. Причината е идеята за премахване на таксата от 2 лв. за обработката на протокол 

на скъпоструващи лекарства, която в момента НЗОК плаща на аптеките. Правят го, за да 

насочат пациентите към точно определени вериги, предположи по БНР председателят на 
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Националната аптечна камара Антон Вълев. Той смята, че с това предложение се 

обслужва нечий корпоративен интерес и не е в интерес на пациентите. Подобна теза 

споделя и председателката на пациентски организации "Заедно с теб" Пенка Георгиева.  

Във вторник здравният зам.-министър Жени Начева заяви намерението на касата и 

обясни, че след разговори с представители на бранша, има готовност от големи вериги 

аптеки да се откажат от тези 2 лв. Вълев коментира, че подобни разговори не са водените 

нито с Българския фармацевтичен съюз, нито с аптечната камара.   

Аптеките в страната са около 3600, от които 2200 имат договор с НЗОК, а тези, които се 

обявяват като вериги аптеки, са само 500 и са концентрирани само в големите градове, 

каза Велев. 

 

  20.12.2018 г., с. 5 

 

Запазват бонусите на аптеките за скъпите лекарства 

 

СИЛВИЯ НИКОЛОВА 

Аптеките ще получават, както до сега по 2 лв. за обработване на протоколите и рецептите 

към тях за отпускане на скъпи лекарства по линия на Националната здравноо-

сигурителна каса. Това съобщи Пенка Георгиева, председател на Пациентски 

организации „Заедно с теб" след среща на здравния министър Кирил Ананиев, 

представители на Българския фармацевтичен съюз и пациентски организа-ции.Ден по-

рано Надзорният съвет на касата реши този бонус да отпадне, а зам.-здравният министър 

Жени Начева обясни, че така ще се спестят 16 млн. лева. Междувременно, от съсловната 

организация на фармацевтите заявиха, че масово аптеките ще отказват да отпускат 

скъпите безплатни лекарства, тъй като това няма да им носи никаква печалба. 

 

www.dariknews.bg, 19.12.2018 г.  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nacionalna-detska-bolnica-shte-ima-dostroiavat-

sgrada-v-dvora-na-aleksandrovskata-bolnica-2138147 

 

Национална детска болница ще има, дострояват сграда в двора на 

Александровската болница 

Правителствена болница ще продължи да бъде учебна база 

 

Автор: Елена Бейкова  Редактор: Елена Банкова 

Национална детска болница ще има и тя ще бъде разположена на територията на 

Александровската болница в София, съобщи здравният министър Кирил Ананиев. 

Болницата ще бъде в сграда, която ще бъде препроектирана и доизградена до средата на 

2020 г. През януари ще започне обследване на съществуващия строеж, а в началото на 

лятото се очаква да започнат строителните дейности за преобразуване и довършване на 

сградата за бъдещата детска болница, обясни Ананиев. 

Болницата ще се простира на около 40 000 кв.м. 

Колкото до правителствената болница Лозенец, правителството е гласувало решение за 

преобразуването й в търговско дружество и прехвърляне на капитала му на Софийския 

университет. Така правителствената болница ще продължи да бъде учебна база за 

студентите по медицина от Алма Матер, а държавата ще поеме част от натрупаните 

задължения. 
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Болница „Лозенец” преминава към Софийски университет 

Министерски съвет отпусна 23 млн. лв. на болницата да покрие дълговете си 

 

Болница „Лозенец” ще запази дейността си и ще остане учебна-лечебна база на 

Медицинския факултет на Софийския университет. Това каза на брифинг днес след 

заседанието на Министерски съвет министърът на здравеопазването Кирил 

Ананиев.  След като Народното събрание приеме отпадането на параграф 5 от Закона за 

лечебните заведения, по който университетската болница „Лозенец" е второстепенен 

разпоредител с бюджет към Министерския съвет, лечебното заведение ще бъде 

регистрирано като търговско дружество. 

С решение на правителството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се 

предоставят правата на едноличен собственик на капитала за управление на държавното 

лечебно заведение, стана ясно от думите на здравния министър. 

На днешното заседание на Министерски съвет премиерът Бойко Борисов каза, че се 

отпускат 23 милиона лв. на болницата, които да покрият дълговете. "С 23 млн. 

погасяваме дълговете на болницата, за да не кажете дадохме ви я с дългове. Това е 

направено и може да го съобщите на студентите и университетския състав", обърна се 

той към ректора на Софийски университет проф. Анастас Герджиков, който също 

присъстваше. 

Според ректора това е най-доброто възможно решение в случая. Той благодари на 

премиера и правителството:  „Най-напред за това, че УБ „Лозенец“ ще остане учебно-

клинична база на Софийския университет. На второ място за готовността управлението 

на болницата да бъде прехвърлено на университета, което ще успокои академичната 

общност, че за в бъдеще няма да има нови опасности за нашата клинична база. И не на 

последно място за това, че днес правителството взима решение да изплати една голяма 

част от задълженията на болница, което също внася голямо успокоени сред академичната 

общност и персонала на болницата”, каза проф. Герджиков. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8152

