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ПРЕСКЛИПИНГ 

21 ноември 2018, сряда 
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      лекарски съюз - проект - бюджет на НЗОК 

      

Всяка година в бюджета на НЗОК 20-30 милиона лева се пренасочват от перо в перо 

според Българския лекарски съюз 

      

      София, 20 ноември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Всяка година в бюджета на НЗОК най-малко 20-30 млн. лв. се пренасочват от перо 

в перо, каза в националния пресклуб на БТА председателят на Българския лекарски съюз 

/БЛС/ д-р Иван Маджаров. По думите му и тази година в първичната извънболнична 

помощ ще останат близо 7 млн. лв. неусвоени. По думите на Маджаров средствата 

остават неизползвани заради различни административни изисквания, които се променят 

ежегодно. 

          От съсловната организация настояват през 2019 год. категорично да не се дава 

възможност за прехвърляне на средства от перо в перо и това да бъде записано в Закона 

за бюджета на НЗОК. Това е начинът да се осигури спокойствие в съсловието и сред 

пациентите, допълни още той. Предстои законът да бъде обсъждан на второ четене в 

пленарна зала. 

          Според ръководството на БЛС вторичният профилактичен преглед за рисковите 

групи пациенти трябва да се отмени поради невъзможност да се изпълнява тази 

разпоредба. И досега едва 40 на сто от хората се явяват на профилактичен преглед, каза 

д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на БЛС. 

          Преговорите по Националния рамков договор между БЛС и НЗОК ще продължат 

до 29 ноември, когато документът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. От 

съсловната организация настояват договорът да влиза в сила от 1 януари. 

Представителите на ръководството на БЛС не коментираха какви предложения, свързани 

с промени в цените и обемите на медицинските дейности, обсъждат с НЗОК по време на 

преговорите. 

 

www.news.bg, 20.11.2018 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/health/lekarskiyat-sayuz-tvardo-sreshtu-bumashtinata-v-zdravnata-

sistema.html 
  

Лекарският съюз твърдо срещу бумащината в здравната система 
 

"Ние гарантираме на пациентите точно определени средства по точно определените 

дейности". Това посочи на пресконференция председателят на Българския лекарски съюз 

- БЛС д-р Иван Маджаров във връзка с предложението за фиксиране на средствата по 

параграфи в Закона за Националната здравноосигурителна каса. 

На масата за преговори БЛС вчера предложи да се елиминира възможността да се 

използват средства за други цели, негласувани по пера. От БЛС са притеснени от факта, 

че между първо и второ четене на закона за бюджета на НЗОК липсва основополагащ 

текст, според който трябва да бъде премахната възможността да се прехвърлят средства 

от параграф в параграф, така че гласуваните вече средства да бъдат използвани само по 
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предвидените дейности в съответното направление. Поради прехвърляне на средствата 

се лишават пациенти в доболничната помощ, смятат специалистите. 

В писмо до всички отговорни институции, включително министър-председателя Бойко 

Борисов, Съюзът изрази острото си недоволство от липсващия текст в законопроекта. 

"За съжаление, тези неусвоени средства са в най-чувствителните сектори като 

първичната извънболнична помощ, обясни председателят д-р Иван Маджаров. Той 

уточни, че в периода август-септември трудно се усвояват парите за извънболнична 

помощ, а след това се прехвърлят към централно управление. Всяка година минимум 20-

30 млн. лева се пренасочват към други дейности, заяви д-р Маджаров. 

През следващата година няма да бъдат усвоени поне 7 млн. лева заради въвеждането на 

вторичен профилактичен преглед, посочи д-р Маджаров. А това, според него, означава, 

че и първични прегледи няма да бъдат осъществени за същия брой пациенти. Разходите 

не растат за сметка на изпълнителите на медицинска помощ, отбеляза той. 

Маджаров постави въпроса за спорния законов текст като предупреждение. Решението 

какво ще предприеме БЛС ще се вземе на заседание на Управителният съвет. Като 

договорен партньор по Националния рамков договор за 2019 година Съюзът ще 

преговаря дори след обявения краен срок 29 ноември, тъй като договорът ще бъде 

представен за национално обсъждане. 

НРД трябва да влезе в сила от 1 януари следващата година. 

От БЛС настояват и да бъде смекчена административната тежест на изпълнителите на 

медицинска помощ във всички сектори. Желанието да няма лимитирана дейност няма да 

бъде постигнато чрез този бюджет, отбеляза Маджаров. Като пример той даде начина на 

отчитане на медицинските дейности. Тогава вниманието ще бъде насочено изцяло към 

пациента, според него. Предхоспитализационният минимум като мярка в болничната 

помощ трябва да бъде намален, каза още той. Има много случаи, в които лечебното 

заведение приема пациенти и провежда необходимите изследвания, които остават за 

сметка на болницата, след като се окаже, че пациентът трябва да бъде лекуван в друго 

лечебно заведение. 

"Далеч сме от времето, в което със средствата на НЗОК можем да постигнем добро и 

качествено здравеопазване", посочи Маджаров. Със заложеното финансиране в 

настоящия бюджет БЛС цели подобряване на профилактиката. 180 млн. лева ще се дадат 

за външни болници, а в същото време ни очакват около 40 дела за надлимитна дейност в 

резултат на минали политики, коментира Маджаров. 

Към момента проблематичен се оказва дефицитът на специалисти по донорство и 

трансплантации на бял дроб у нас, коментираха специалистите. Според д-р Габровски 

това се дължи на слабо доверие и несигурност. 
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Пациентски организации подкрепиха исканията на БЛС 
 

„Пациентски организации „Заедно с теб“ подкрепяме Българския лекарски съюз (БЛС) 

и категорично  изразяваме несъгласие в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) 2019 да 

се прехвърлят суми от параграф в параграф“. Това заявяват от пациентските организации 

в своя позиция до медиите. 

Припомняме, вчера от съсловната организация изпратиха декларация, в която остро се 

противопоставиха на липсата на изричен текст сред предложенията за промени в 

проектобюджета на Здравната каса за 2019 г., с който да се елиминира възможността за 

прехвърляне на средства от перо в перо. 
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„Заедно с БЛС настояваме гласуваните веднъж средства по пера да бъдат използвани 

само и единствено за обезпечаване дейностите по предназначение. 

Безконтролното прехвърляне на средства в бюджета на НЗОК предполага некоректно 

лобиране, прокарване на неясни интереси и липса на прозрачност при изразходването на 

публични средства“, посочват още в позицията си пациентските организации. 

„В случай, че договорените предложения на съсловната организация не бъдат взети 

предвид, Пациентски организации „Заедно с теб“ ще подкрепим БЛС в предприемането 

на всички позволени от закона мерки, в. т.ч. искане на оставка на некоректните 

партньори в сектора, които елиминират вече договорени текстове в ЗБНЗОК“, 

категорични са от „Заедно с теб“. 

  

www.mediapool.bg, 20.11.2018 г. TC "www.mediapool.bg" \f C \l "1" 

https://www.mediapool.bg/targat-za-e-zdraveopazvane-zatsikli-v-postoyanni-
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Търгът за е-здравеопазване зацикли в постоянни обжалвания 

Изграждането на електронните здравни регистри, услуги, рецепта и направление 

пак се отлага за неопределеното бъдеще 
 

Мартина Бозукова 
Търгът за изграждането на електронната здравна система отново ще бъде спрян заради 

образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията по поредна жалба 

срещу процедурата. 

Този път жалбата е от консорциума “Стемо-Гама консулт“, обединение на две фирми, 

чест участник в търгове на МЗ в областта на информационните и комуникационните 

технологии, автор на системата за чекиране с пръст в болниците. 

Съгласно Закона за обществените поръчки търгът ще бъде спрян след като 

Министерството на здравеопазването бъде уведомено за образуваното производство от 

Комисията за защита на конкуренцията. 

В спиралата на обжалванията 

Поръчката за изграждането на националната здравноинформационна система, която 

трябва да положи основите на реално функциониращо електронно здравеопазване, беше 

обявена от МЗ в края на август. Тя включваше пет модула и бе на стойност 4.1 млн. лева. 

Почти веднага след пускането ѝ тя беше обжалвана от един от участниците “Стемо“ 

ООД, а малко след това поръчката беше спряна от здравния министър Кирил Ананиев 

заради пропуски и нарушения в заданието. Част от мотивите за спирането тогава бяха 

свързани с критики в жалбата на “Стемо“ пред КЗК. 

В средата на октомври МЗ пусна наново част от поръчката на стойност 2.5 млн. лева без 

ДДС, но само за три от петте позиции. 

Подновеният търг бе за изграждане на 35 електронни регистъра на стойност 1.19 млн. лв. 

без ДДС; за изграждането на подсистема за електронни административни услуги за 

гражданите и бизнеса на стойност 891 666 лева без ДДС и за изграждането на здравен 

портал на стойност 410 000 лева без ДДС. 

Електронните регистри, услуги, рецепта и направление остават мираж 

В състояние на изчакване останаха останалите модули, които включват дългоочакваните 

електронна рецепта и направление и надграждане на електронното досие. 

Сега целият проект за развитие на електронното здравеопазване е отново в изходна 

позиция и няма никакви изгледи срокът за завършването му в края на 2019 година да 

бъдат спазени. Амбициите на здравните власти бяха електронната рецепта дори да бъде 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/targat-za-e-zdraveopazvane-zatsikli-v-postoyanni-obzhalvaniya-news286475.html
https://www.mediapool.bg/targat-za-e-zdraveopazvane-zatsikli-v-postoyanni-obzhalvaniya-news286475.html


Page | 4 

4 

факт още през тази година, след като от години се твърди, че има готовност за нейното 

пускане, но явно тя за пореден път ще бъде отложена за неопределеното бъдеще. 

Целият проект за електронно здравеопазване, който се финансира със средства по 

оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, е на стойност 12 млн. лева и 

включва и още дейности, за които все още не е обявявана поръчка. 

Сред тях са подсистема за събиране на информация от болниците, система за мониторинг 

и контрол в здравеопазването , подсистема за идентификация и автентикация за 

поддържането на единен вход за потребители в националната електронна система. 

 

 TC "В. Дума" \f C \l "1"  21.11.2018 г., с. 5 
  

В ТРЕКЛЯНО НАСТОЯХА ЗА МОБИЛНИ АПТЕКИ 
 

Във "Визия за България" да залегне създаването на мобилни аптеки в малките населени 

места. За това настояха жители на Трекляно пред депутатите от "БСП за България" 

Богдан Бо-сев, Станислав Владимиров, Иван Ченчев, Валери Жабля-нов, Жельо Бойчев 

и Иван Иб-ришимов. Хората се оплакаха, че в общината няма аптека от 30 години и 

лекарства се купуват от областния център. Затрудненият достъп до здравеопазване и 

проблемите при ползването на социални услуги, безработицата и ниските доходи бяха 

част от проблемите, споделени и от жителите на Сапарева Баня, Дупница и Бобошево. 

Те подчертаха, че инвестиции в канализация и пътища не са правени от години. Хората 

бяха категорични, че е нужно държавата да има участие във важните за страната отрасли 

като енергетика и земеделие. Обект на анализ бяха още сривът на чуждестранните 

инвестиции, корупцията, административната тежест и проблемите в законодателството. 

Жителите на Айтос поставиха пред народните представители от ПГ на "БСП за 

България" Петър Кънев, Николай Тишев и проф. Иво Христов въпроси, свързани с 

пенсионната система и земеделието. Хората изразиха притеснения от състоянието на 

армията и ниското възнаграждение на военните. 

През последните години проблемите, пред които България е изправена, не могат да се 

решат. Затова на нас ни трябва визията, която предлагаме, за да вървим напред, заяви 

Тишев. 

В Карнобат при обсъждането на "Визия за България" бяха поставени въпроси, свързани 

с корупцията, демографската криза, енергетиката и циганската престъпност. Те бяха 

разяснени от депутатите Тодор Байчев, Таско Ерменков, Георги Свиленски, Христо 

Проданов и Александър Симов. 

 


