
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

22 май 2019, сряда 

VINF  10:37:01  21-05-2019  

       RM1036VI.005 

       "Капачки за бъдеще" - искане - МЗ 

        

       Средствата за кувьози, отпуснати от държавата, да се пренасочат за друга 

апаратура, предлагат от инициативата "Капачки за бъдеще"  

        

              София, 21 май /Десислава Пеева, БТА/ 

           Средствата за 50 кувьоза - 750 хил. лв., отпуснати с решение на правителството 

преди дни, да се пренасочат за друга апаратура за диагностика или лечение в отделения 

по неонатология или педиатрия. Това предложиха в националния пресклуб на БТА 

представители от благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще". Според 

представители на Инициативата в много от малките болници вече няма нужда от 

кувьози, тъй като чрез събирането на капачки таза апаратура е осигурена.  

           Чрез инициативата за събиране на капачки вече са дарени кувьози в болниците в 

Чирпан, Червен бряг, Ботевград, Нова Загора, Троян и Кнежа, каза Лазар Радков от 

"Капачки за бъдеще". По думите му още 5 кувьоза, които в момента са на склад, ще бъдат 

дарени в болници в Харманли, Берковица, Бяла Слатина, Първомай и Левски.  

           Със средствата, събрани от последната кампания, ще бъдат осигурени още 8 

кувьоза, включително и транспортни, каза още Радков. 

           Ако в Министерството на здравеопазването все пак преценят, че ще купят кувьози, 

да бъде публикуван списък с болниците, в които ще бъдат осигурени, включително и 

колко недоносени деца се раждат в тях, както и критериите, по които ще се избират 

болниците, настояват от Инициативата. 

www.bnr.bg, 21.05.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101121507/parvo-problemi-s-lechenieto-na-deca-v-chujbina-

sled-prehvarlaneto-im-kam-nzok 

 

Първи проблеми с лечението на деца в чужбина след прехвърлянето му към НЗОК 

 

Две специализирани комисии на Здравната каса (НЗОК) поеха от април функциите на 

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

към НЗОК бяха прехвърлени 146 неприключили заявления. За месец и половина след 

промяната вече има оплаквания от родители на деца, чакащи за лечение в чужбина. 

Пенка Георгиева – председател на пациентската организация „Заедно с теб“ и бивш член 

на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца, сподели пред БНР информация за 

два такива случая, като разказа по-подробно за единия. 

 „Майката е родител на дете, което се лекува по Фонда, преди да се закрие, бе получила 

одобрение – от 34 члена на Обществения съвет… и двама външни експерти, назначени с 

министерска заповед. Първата от операциите на детето, което е с проблеми в гръбначния 

стълб, е извършена. За другата - майката среща изключителни затруднения, след като 

Фондът премина към НЗОК. Накарали са майката сама да води кореспонденция с 

болницата, а тази логистика трябва да бъде осигурена от НЗОК. Обясненията за това от 

Здравната каса били, че случаят на детето е сложен, че идва от Фонда, че служителите 

http://www.bnr.bg/
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им са малко и не могат да се справят. Което е изключително тревожно“, каза Пенка 

Георгиева в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 

 „Майката е принуждавана да подпише декларация за отказ от финансиране на престоя 

между двете операции, тъй като от НЗОК смятат, че трябва да пестят. А майката е 

предоставила писмо от болницата, че детето не може да пътува до България“, добави 

Георгиева. 

И продължи: „Първите ми впечатления вчера от разговорите, първоначално със 

служителите на НЗОК за тези две деца, са, че цари хаос. Дирекциите, които се занимават 

с децата са три и не могат да ми кажат към коя да се насоча, за да се реши проблемът на 

детето… 

 „Късно снощи ми се обади Йорданка Пенкова – подуправител на НЗОК, която пое лично 

ангажимент да се реши въпросът и той бе решен за тези две деца“, каза председателката 

на „Заедно с теб“. 

Цялото интервю с Пенка Георгиева може да чуете от звуковия файл. 

 

www.zdrave.net, 21.05.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n9534 

 

Обнародваха допълнителните 3,45 млн. лв. за разходи в бюджета 

 

Допълнителните разходи по бюджета в размер на 3,45 млн. лв., които правителството 

одобри на заседанието си миналата седмица, вече са обнародвани в Държавен вестник. 

Средствата ще бъдат преведени към бюджета на Министерството на здравеопазването за 

2019 г. като те са целеви и са разписани конкретно в постановлението. 

Разходи в размер до 1 250 000 лв. ще отидат за закупуване на медицинска апаратура за 

нуждите на детското здравеопазване в страната; а разходи в размер до 2 200 000 лв. – за 

дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 

2014 – 2020 г. 

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите 

по централния бюджет за 2019 г. 

Министърът на здравеопазването се задължава да извърши налагащите се промени 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми 

министъра на финансите, който пък трябва да извърши произтичащите от това 

промени по централния бюджет за 2019 г. 

Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за 

болнична помощ и на общини при спазване на съответните нормативни условия и ред за 

това. 

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси 

и влиза в сила от днес. 

 

www.zdrave.net, 21.05.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n9535 

 

Д-р Мирослав Ненков: Педиатричният протест не е само за пари 

 

Няма лошо младите лекари да работят 3 години у нас, ако държавата е платила за 

тяхната специализация 

 

„Педиатричният протест не е само за пари. Увеличаването на парите за педиатрия и 

падането на лимита за прием на деца са двата много важни момента. Те са по-важни от 
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парите на живо“, коментира д-р Мирослав Ненков, анестезиолог във ВМА и бивш зам.-

министър на здравеопазването в „Сутрешния блок“ на БНТ. Той допълни, че парите по 

клинична пътека се определят от трите страни по Рамковия договор – МЗ, БЛС и 

Здравната каса. Менажирането на тези пътеки, за съжаление, е в ръцете на чиновници, 

които не разбират съвсем кое как се случва. Въпрос на договаряне е кое колко струва. 

„Другата страна на въпроса е за допълнителните средства, които МЗ може да даде на 

която и да е болница. Ясно е, че еднократен транш няма да реши проблема на никоя 

болница, но това е някаква възможност. Защото не може генерално да се изрине нашата 

система, което всъщност е проблемът. Това е да кажем тактическо решаване засега на 

въпроса. 

Тази система може да бъде реформирана ефективно само с огън и меч. Няма нито един 

такъв лидер според мен, който би си го навлякъл това. Ако някой направи такава реформа 

в здравеопазването, ще ликвидира политическата си кариера. Нашите политици не са 

способни да се обединят около един толкова важен въпрос, какъвто е здравеопазването“, 

каза д-р Ненков. 

Той коментира и поправките в наредбата за специализация на младите лекари и обясни, 

че в момента, който се докопа до специализация и си вземе дипломата, дори без крак и 

без ръка да е, ще го вземат да работи, където и да отиде в Европа, включително и в 

Швейцария. 

„Влагат се усилия да бъдат обучени нашите специализанти и те моментално напускат 

страната. Не е добре за всички нас, които сме тук, някой трябва да ни лекува. Затова 

според мен няма нищо лошо да има такава регулация за специализантите, която иска да 

въведе МЗ, а именно младите лекари да работят 3 години в българска болница, ако 

държавата е платила за тяхната специализация“, обобщи анестезиологът. 

 

www.clinica.bg, 21.05.2019 г. 

https://clinica.bg/8359- 

 

ЖАЛБИ ЗА ЛЕКАРСТВА И ПРОТЕЗИ 

 

Комисията за защита от дискриминация ще разгледа тази седмица и оплакване на 

хора с увреждания от умните светофари 

 

Жалби свързани с достъпа до лекарства и протезите за възрастни заплащани от НЗОК ще 

разгледа Комисията за дискриминация тази седмица. В дневния ред влиза и преписка, в 

която столичанин се оплаква, че т.н.умни светофари затрудняват пресичането на 

незрящите хора, съобщиха от КЗД. 

Koмисията ще бъде разгледана жалба на пациент с онкологично заболяване днес, 21 май. 

Тя е насочена към УМБАЛ „Канев"-Русе. Проблемът се корени в това, че назначеното 

лечение, което било единственото подходящо за заболяването на пациента, включвало 

прием на лекарствени продукти, които са разпространени на територията на България. 

Същевременно обаче някои от тях не са включени в Позитивния лекарствен списък, 

други не притежават разрешение за употреба у нас, а трети са разрешени, включени в 

списъка, но липсват на българския пазар. За да провежда лечението си жалбоподателят 

полагал неимоверни усилия за снабдяване с посочените лекарствени продукти от 

чужбина. Многократно сезирал различни държавни институции с молба за помощ. 

Отговорите, които получавал били, че в нормативната уредба на страната ни били 

предвидени достатъчно възможности за лечебните заведения за самостоятелно 

снабдяване с неразрешени лекарствени продукти. Лекарственият продукт се доставя по 

http://www.clinica.bg/
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специална поръчка на лечебното заведение при условия и по ред, определени 

нормативно. 

Въпреки съществуващите възможности за набавяне на необходимите медикаменти, от 

болницата ответник не били предприети никакви мерки това да се направи, твърди 

жалбоподателя. Така се препятствало лечението му през посочения период, като се 

поставяло здравето и живота му в застрашаваща среда, свързано и с ежемесечното 

притеснение дали ще има лекарства или не. Това представлявало непрекъснат тормоз за 

него и е причина, да твърди, че е бил дискриминиран, гласи още жалбата. Според 

ответника изводите на жалбоподателя са неправилни и не са подкрепени с доказателства. 

По-късно днес КЗД ще разгледа и 

жалба свързана със зъбни протези, 

които НЗОК финансира от септември миналата година. Услугата е предвидена за хора 

между 65-69 година. Именно в това възрастово ограничение 59 годишен мъж от Преслав 

вижда дискриминация. Според него е несправедливо както той, така и хората под 65 

години или над 69 години, които имат нужда от протеза, да не попадат в кръга на 

правоимащите. Затова моли Комисията да вземе необходимите мерки относно 

прекратяване на тази дискриминация. 

В становището на Българския зъболекарски съюз (БЗС) се подкрепя идеята, че всички 

изцяло обеззъбени пациенти имат право да искат от НЗОК да заплаща възстановяването 

на функцията на дъвкателния им апарат, 

без значение от възрастта им. 

Същевременно обаче БЗС се съобразяват и занапред ще се съобразяват с разпоредбите 

на закона. 

От НЗОК считат, че оспорената разпоредба не нарушава, а осигурява и гарантира правата 

на определена група хора да получат необходимата и полагащата им се медицинска 

помощ в рамките на пакета гарантиран от НЗОК. Затова позицията на институцията е, че 

твърденията за дискриминация по признак „възраст" са неоснователни. КЗД ще разгледа 

и жалба свързана с т.н. умни сверофари, които затрудняват незрящите хора в София. 

Заседанието по преписката ще се проведе утре, 22 май. Жалбоподателят прави 

съпоставка с нормалните светофари, при които светлина е придружена и със звуков 

сигнал и незрящият може да премине кръстовището. Но нещата с умните светофари не 

стояли така. Проблемът е, че звукът е налице, но 

незрящият пешеходец не може да се ориентира 

къде е бутонът сред многото стълбове, за да го натисне и да си даде път със зелена 

светлина. По този начин той или някой възрастен може да чакат твърде дълго, докато 

пресекат. „Това по никакъв начин не е достъпна среда", подчертава сигналоподателят. 

На предходното заседание бе подчертано, че до Столична община е изпратено писмо с 

шест изрично указани въпроси. Писмото е получено, но до момента отговор няма. 

Изпратено е и ново писмо до общината, с което им е указан срок за отговор на зададените 

въпрос. 

 

       VINF  16:49:01  21-05-2019  

       PP1647VI.019 

       прокуратура - обвинение - лекари - НЗОК 

        

Петима лекари са обвинени за източването на над 120 хил. лв. от НЗОК 

        

       София, 21 май /Константин Костов, БТА/ 

           Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинения на петима лекари по 

дентална медицина и на един от техните помагачи за извършени документни измами, 
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чрез които неправомерно са получили суми от НЗОК, съобщиха от пресцентъра на 

прокуратурата. 

           В резултат на престъпните действия на лицата, за посочения период е била 

нанесена щета на Здравната каса в общ размер над 120 000 лв. Спрямо шестимата 

обвиняеми е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" в различни размери, 

които те в момента обжалват в съда. 

           Лекарите са от София, но не са се познавали. Всичките те обаче са имали сключени 

договори с НЗОК и са ползвали софтуерния продукт, разработен от Касата за отчитане 

на дейността им - "Хипократ". Поради спецификата на програмния продукт зъболекарите 

са ползвали услугите на обвинения в помагачество, който регистрирал в програмата 

изготвените от тях амбулаторни листове. 

           През 2015 г. служител при един от лекарите започнал да му предоставя здравните 

книжки на различни непълнолетни от Ямбол. След това лично съдействал на този 

зъболекар да оформя амбулаторни листове, в които се отчитало извършване на прегледи 

и дентални манипулации на тези пациенти. 

           Изготвените документи са били с невярно съдържание, тъй като непълнолетните 

пациенти изобщо не били посещавали зъболекарския кабинет. В тях служителят полагал 

и лично подпис в графата за "родител" на децата. След това тези документи били 

предоставяни на компютърния специалист, който, от своя страна, ги регистрирал в 

системата. 

           Предстои привличане към наказателна отговорност и на втория помагач в 

извършването на престъплението, изготвил неистинските амбулаторни листове. 

 

www.dir.bg, 21.05.2019 г. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/szo-pritesnena-ot-brozheniyata-sreshtu-vaksinatsiya-za-

morbili 

 

СЗО притеснена от броженията срещу ваксинация за морбили 

 

Никоя страна не може да си позволи да бъде незаинтересована от имунизацията, 

смятат от световната организация 

 

Редактор: Георги Брандийски  

Изправени пред глобалното възраждане на морбили, експерти от Световната здравна 

организация призоваха вторник страните да засилят борбата срещу съпротивлението 

срещу ваксините, предупреждавайки, че движението се разпространява като заразна 

болест, съобщава БТА. 

Ръководителят на Световната здравна организация Teдрос Аданом Гебрейесус се 

присъедини към експерти и здравни министри от редица страни на събитие за 

"насърчаване на доверието във ваксината", на фона на нарастващата загриженост, че 

съпротивата срещу имунизацията позволява процъфтяване на предотвратими болести. 

"Никоя страна не може да си позволи да бъде незаинтересована от имунизацията", заяви 

Тедрос на срещата в Женева, където СЗО е домакин на нейното основно годишно 

събрание. 

СЗО казва, че случаите на морбили - силно заразна вирусна инфекция, която може да се 

окаже фатална - са се увеличили с 300% през 2018 година. 

Възобновяването на някога унищожената болест е свързано с нарастващото движение 

срещу ваксините в по-богатите държави, което е идентифицирано като основна глобална 

заплаха за здравето. 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/szo-pritesnena-ot-brozheniyata-sreshtu-vaksinatsiya-za-morbili
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/szo-pritesnena-ot-brozheniyata-sreshtu-vaksinatsiya-za-morbili
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"Това е заразна болест," каза Сет Бъркли, който оглавява Алианса за ваксинация ГАВИ, 

като предупреди, че дезинформацията за безопасността на ваксините "се разпространява 

със скоростта на светлината". 

Феноменът срещу ваксините има привърженици в западните страни, но най-вече в САЩ, 

където е бил подхранван от разпространението в социалните медии на медицински 

необосновани твърдения, развенчани преди 20 години, че ваксинацията може да причини 

аутизъм. 

 

www.mediapool.bg, 21.05.2019 г. 

https://www.mediapool.bg/plovdivskiyat-universitet-e-s-novo-rakovodstvo-

news293568.html 

 

Пловдивският университет е с ново ръководство 

 

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" има нов ректор. На поста беше избран 

проф. д-р Румен Младенов, съобщиха от университета. 

Той беше избран от общото събрание на университета. За проф. Младенов гласуваха 250 

от 297 делегати. Неговата кандидатура беше и единствената. 

Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни. 

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото 

влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето 

образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската 

дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани 

на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, 

съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми. 

Пред членовете на общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в 

работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и 

отговорност. Общото събрание преизбра проф. д-р Асен Рахнев за председател. 

Освен че бе избран за член на Академичния съвет, досегашният ректор проф. д-р Запрян 

Козлуджов бе удостоен и със званието "Почетен ректор" на Пловдивския университет. 

Той управлява Пловдивския университет 2 мандата и няма право на трети. 

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Той 

е професор в професионално направление "Биологически науки". Преподавател е по 

ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ "Паисий Хилендарски", по 

фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на 

Медицинския университет – Пловдив. Ръководител е на катедра "Ботаника и методика 

на обучението по биология" в Биологически факултет на ПУ и на катедра 

"Фармакогнозия и фармацевтична химия" във Фармацевтичен факултет на МУ – 

Пловдив. 

 

   22.05.2019 г., с. 7 

 

61 случая на лаймска болест са регистрирани в страната 

 

Извадиха 50 кърлежа от главата на дете 

 

Хлапето се е разхождало с родителите си в Южния парк в столицата 

 

СИЛВИЯ НИКОЛОВА 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/plovdivskiyat-universitet-e-s-novo-rakovodstvo-news293568.html
https://www.mediapool.bg/plovdivskiyat-universitet-e-s-novo-rakovodstvo-news293568.html
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Над 50 кърлежа са извадени от главата на дете в спешното отделение на 

Университетската болница „Лозенец" вчера. Детето се е разхождало със своите родители 

в Южния парк в столицата, съобщи д-р Димитър Шандурков, лекар в спешното 

отделение на болницата. Друго хлапе е имало по тялото си 20 - 30 кърлежа. Паразитите 

са изпратени за изследване в Националния център по заразни и паразитни болести. Д-р 

Шандурков каза, че не е имал подобни случаи в своята практика, и посъветва родителите 

да бъдат особено внимателни, да ползват репеленти за децата си и да не им позволяват 

да се движат в близост до гъсти храсти и високи треви. От Столичната община съобщиха, 

че вчера са извършени обработки срещу кърлежи на централните поляни на Южния парк, 

като дейностите продължават и в следващите дни. Софиянци от крайните квартали също 

масово се оплакват от неокосени и необработени срещу кърлежи тревни площи. Става 

въпрос за участъци в „Дружба 2", „Младост 3" и „Младост 4", „Люлин", „Света Троица", 

има дори в район „Оборище". Районът на кв. „Изток" също е пълен с кърлежи. Жители 

на тези квартали са подали сигнали в столичния кол център. 

61 случая на лаймска борелиоза, популярна повече като лаймска болест, са регистрирани 

в страната от началото на година до момента. Инфекциите са причинени след ухапвания 

от кърлежи. Повечето от тях са от пролетта. Само през последната седмица случаите са 

5. За същия период през изминалата година са регистрирани 85 случая, показват данни 

на Националния център по заразни и паразитни болести. 

По данни на специалисти от центъра 20% от членестоногите са заразени с лаймска 

болест. Чрез тях тя се предава не само на хората, но и на мишките, плъховете и на 

бездомните кучета и котки, откъдето също може да бъде пренесена на човека. 

13 пък са случаите на марсилска треска в страната от началото на годината до 

момента. Тя също се пренася от кърлежи. През миналата седмица е потвърден 

лабораторно един случай. 

„Вече има доста ухапвания, за радост не всички от кърлежите са заразени", каза за 

„Монитор" общо-практикуващият лекар д-р Атанас Пелтеков, който е с една от най-

големите практики в столицата. Не минава седмица, без да му се наложи да извади поне 

два-три кърлежа от пациенти. 

„Лаймската болест е изключително коварна и може да протече продължително време 

без изразена симптоматика На ухапаното място се появява петънце. Следва лека 

температура, около 37,1-37,3, която в променливото време може да се възприеме и като 

израз на настинка", поясни д-р Пелтеков. „Затова, дори човек да успее да извади кърлежа 

сам у дома и от него да не е останал остатък, трябва да го затвори в шишенце и да го 

занесе за лабораторни изследвания", обясни лекарят. Той посъветва дори човек да се 

чувства добре след ухапването, да посети своя джипи, за да му предпише антибиотик 

срещу евентуално пренесена инфекция. Това се прави, тъй като лаймската болест 

уврежда редица органи и системи в организма. 

 

 


