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ПРЕСКЛИПИНГ 

22 ноември 2018, четвъртък 
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БЛС може да не подкрепи бюджета на НЗОК заради лошо разпределение на 

средства 
 

Защо Българският лекарски съюз (БЛС) е недоволен от проекта на Закона за бюджета 

на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и какво ще отстояват лекарите за 

бъдещия бюджет, който касае пациентите - гост по темата в Сутрешния блок на БНТ 

беше председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров. 
По думите на д-р Маджаров, фундамент в бюджета е прехвърлянето на средства в 

различните сектори на здравеопазването, като по този начин ощетени могат да бъдат 

пациентите. 
Д-р Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз: Ако има 225 милиона за 

общопрактикуващи лекари, те не могат да ги усвоят до края на годината, защото има 

нормативна база която не може да бъде изпълнена. Тази икономия се използва за 

изплащане на други дейности. Според нас е редно тази дейност да се изплати там, 

където е гласувал парламентът, защото в противен случай лишаваме гражданите от 

профилактика или пък от достъп до лечебни заведения, ако се отнася за бюджета на 

болниците. 
Бюджетът не трябва да позволява да се прехвърлят средства от едно перо към друго 

перо. Това което е гласувал парламентът в даденото направление, трябва да се използва 

само за него, а не за други сектори, категоричен е д-р Маджаров. 
От Български лекарски съюз очакват в четвъртък на заседанието на парламентарната 

комисия по бюджет и финанси да бъдат изчистени спорните аспекти във финансовата 

рамка на Здравна каса. 
Ако това не се случи, Националният съвет няма да участва в подписване на Анекс при 

това положение и няма да носи отговорност за бюджета следващата година, допълни 

още д-р Маджаров. 
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Д-р Иван Маджаров: 
Няма да подпишем анекса към НРД, ако остане възможността за прехвърляне на 

средства 
 

Българският лекарски съюз (БЛС) може да не подпише анекса към НДР и няма да носи 

отговорност за бюджета следващата година, ако остане възможността да се позволява 

прехвърлянето на средства от едно перо към друго перо, в случаите когато има 

икономии. Това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред БНТ. 
„Изненадани сме от промените в Закона за бюджета на НЗОК. Имахме изключително 

конструктивни разговори с вносителите на бюджета и с парламентарните групи, затова 

с изненада установихме, че текстът, който касае разпределянето на средства е леко 

променен и се изменя целия му смисъл“, каза той. 
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„Ако има 225 милиона за общопрактикуващи лекари, те не могат да ги усвоят до края 

на годината, защото има нормативна база която не може да бъде изпълнена. Съответно 

ще се реализира икономия, която тази година ще е в рамките на 7 млн. лв. и тази 

икономия се използва за изплащане на други дейности. Според нас е редно тази 

дейност да се изплати там, където е гласувал парламентът. В противен случай, ако 

промяната в плащането се извършва в частта общопрактикуващи лекари, лишаваме 

гражданите от профилактика. Ако е в частта болници, ги лишаваме от достъп до 

лечебни заведения, защото най-често това е свързано с ограничени бюджети на 

лечебните заведения“, уточни д-р Маджаров. 
По думите му когато към края на годината се реализира икономия, БЛС ще настоява 

решението как да се реализира тя да се взима съвместно от Лекарския съюз и Касата. 

„Например може да бъдат насочени за разплащане на надлимитна дейност. В момента 

знаем за заведени дела за над 42 млн. лв. Имаме и около 180 млн. лв. заплащане на 

чужди болници. Това няма да ни позволи да повишим цени на клиничните пътеки“, 

каза д-р Маджаров. 
Той допълни, че когато отпадне нуждата от заплащане на стари задължения, през 

следващата година ще можем да се надяваме на значително увеличение на средствата в 

частта за болнична и доболнична помощ. 
От БЛС очакват в четвъртък на заседанието на парламентарната комисия по бюджет и 

финанси да бъдат изчистени спорните аспекти във финансовата рамка на Здравна каса. 

„Очакваме разговорите да са конструктивни, да участваме в процеса и да носим своята 

отговорност заедно с институциите МЗ и НЗОК“, каза д-р Маджаров. 
Припомняме, че в понеделник от БЛС изпратиха декларация до властите, в която 

заявиха, че може да се стигне до искане на оставки ако договорени вече параграфи от 

новия документ за ЗБНЗОК не бъдат взети предвид.Според тях така се обезсмислят 

водените до момента конструктивни и диалогични преговори и поставя под съмнение 

подписването на НРД 2019. 
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Бюджетът на НЗОК за 2019 г. влиза в комисиите за второ четене 
 

Проектозаконът за бюджета на НЗОК за 2019 г. ще бъде разгледан утре от 

парламентарните комисии по бюджет и финанси и по здравеопазване. 
Припомняме, в преходните и заключителни разпоредби на документа са заложени 

редица фундаментални промени в основни здравни закони, както и в други нормативни 

актове, общо шестнайсет на брой. 
Срещу този начин на прокарване на ново законодателство реагираха както политици, 

така и работещи в здравния сектор. 
Сред някои от основните промени са създаването на мегаагенция за контрол на цялата 

система, в която се вливат Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и тази по 

трансплантация; закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и поемането на 

функциите му от НЗОК; пререгистрация на всички лечебни заведения от 

извънболничната и болничната помощ и други. 
Срещу някои от предложенията за промени се обявиха депутати от всички 

парламентарни групи, повечето от които дадоха своите алтернативни предложения за 

изменения на текстовете. Част от най-спорните промени бяха смекчени от депутатите 
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от ГЕРБ, чиито текстове както обикновено ще бъдат одобрени както от комисиите, така 

и от парламента. 
В проблем се превърна и липсата на изричен текст в проекта, който да забранява 

прехвърлянето на средства в бюджета на Касата от перо в перо. За включването му 

настояват от Българския лекарски съюз, откъдето вече заплашиха, че ако това не се 

случи, няма да подпишат анекса към НРД 2018 и ще искат оставки. 
Съвместното заседание на комисиите за разглеждане на бюджета е от 14:30 ч. 

 

 

Фойерверки, безплатни лекарства и Европол в дебата за оставката на Симеонов  

Дебатът около оставката на Валери Симеонов прерасна в предизборна схватка между 

всички политически сили в парламента. Близо четири часа от трибуната депутатите си 

разменяха реплики кой кои българи представлява, кой какво образование има, кой чии 

интереси обслужва. Веселин Марешки използва случая да направи безплатна реклама 

на лекарствата и горивата, с които търгува. ДПС отново атакуваха участието на 

националистите във властта, а от левицата пак припомниха скандала с БГ паспортите в 

ДАБЧ и петното, което корупционната схема нанесе на националната сигурност. 

Първоначалните опити на мнозинството да прокара без дебат и набързо гласуването на 

оставката на Валери Сименов завършиха със скандал и явно нарушение на правилника 

на парламента. Водещият заседанието Емил Христов сам се вкара в капан като отказа 

да даде думата на лидера на БСП Корнелия Нинова. От опозицията реагираха остро. 

След неадекватни обяснения как Христов пропуснал да забележи вдигнатата ръка на 

Нинова, в крайна сметка тя бе поканена на трибуната. 

Дебатът се отпуши, а Вежди Рашидов смело тръгна да брани честта на ГЕРБ, нападайки 

Крум Зарков от левицата с оценки за младостта и образованието му. Последваха отново 

обяснения и извинения и дежурното изказване на гербаджийското "острие" Тома 

Биков. Представляваме 1,5 млн. българи и няма да подадем оставка, отсече той и 

наглижира призивите на БСП и ДПС за предсрочни избори, които да прекратят 

агонията на тази властти и на безпринципната коалиция.  

Изказването му нажени страстите при ДПС. Рамадан Аталай, видимо развълнуван, 

поиска ГЕРБ "да кажат остават ли под натиска на националистите и докога ще 

продължат да им угаждат". Той попита ГЕРБ дали са харесвали езика на така наречения 

вицепремиер Валери Симеонов. 

Имате време да управлявате, не да властвате, продължи Аталай. Оставката толкова 

закъсня, че няма нито един от нас идея как и по какъв начин ще се измъкнем от всичко 

това, което е създадено в обществото с протестиращите, с бунтуващите се, с това, че 

премиерът не идва в парламента, каза още той. 

Ние не се радваме и не стреляме фойерверки, че един вицепремиер си подаде 

оставката, ние гледаме със загриженост на всичко това, което се случва и в опозицията, 

и в управляващите, затова еволюцията ни е необходима, възмути се депутатът от ДПС. 

От думите му се засегна лидерът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. Който използва 

случая отново да нападне БСП и да им покаже, че дебатът, за който са настоявали днес 

бил безсмислен. Цветанов обясни как в коалицията има емоции, но водеща била 

управленската програма, която се изпълнявала стриктно. Нападна и президентът Румен 

Радев, който продължавал да сее нестабилност в държавата. 

Тук се намеси лидерът на левицата Корнелия Нинова. Която захапа Цветанов по темата 
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стабилност и успешно управление. Тя припомни само един от скандалите около 

вицепремиера Симеонов - корупционната схема с български паспорти.  

Като член на Управителния съвет на "Европол" какво ще направи Цветан Цветанов, за 

да информира европейските страни за пробива в европейската сигурност, който 

допуска правителството на Бойко Борисов, обърна Нинова към втория човек в ГЕРБ. 

Кой ще изтрие петното от лицето на България и каква отговорност ще понесе малкият 

ви коалиционен партньор, попита още лидерът на опозицията. 

Цветанов не й остана длъжен и се опита да прехвърли топката в президентството. 

Единствената институция, даваща българско гражданство е президентската, а 

днешното управление има воля да се бори с всякакви корупционни схеми, натърти той. 

Веселин Марешки използва суматохата и си направи безплатна реклама от трибуната.  

Явно няма да има дебати. Явно след два часа и половина правилно съм разбрал, че е 

време за реклама, обяви лидерът на Воля и продължи:"3 млн. са клиенти на нашите 

аптеки и нашите бензиностанции, аз не искам да са ми клиенти, но единствените места, 

където няма протести, са пред нашите аптеки и нашите бензиностанции, похвали се 

Марешки. 

Водещият заседанието Емил Христов не реагира по никакъв начин на поведението на 

Марешки. И той продължи с пиарската си акция. Разказа как от всеки град му се 

обаждат с молби да разкрие аптеки и бензиностанции. После се обяви за единствен 

борец срещу картела в горивата. 

В крайна сметка вицепремиерът Красимир Каракачанов, който бе нагърбен със 

задачата да представлява правителството днес, обвини БСП, че размили дебата по 

реалната тема. Лидерът на ВМРО изнесе емоционална тирада за успехите на 

правителството, за това, че протестите са режисирани, цитира щедростта на кабинета в 

социалната сфера, изброи успехите в борбата с престъпността и корупцията. Обясни че 

Симеонов сам е решил да подаде оставка. Нямало никакъв натиск, нито заключване в 

кабинета на Борисов. После се прехвърли към БСП и им препоръча да си гледат 

вътрешнопартийните проблеми, а не да хокат властта.  

Каракачанов не скри гнева си от това, че името му се свързва със скандала с БГ 

паспортите. Обвини БСП в долни лъжи и обясни как проблемите с българското 

гражданство са започнали при кабинета "Орешарски". 

В крайна сметка, след почти четири часа дебати, парламентът гласува оставката на 

Валери Симеонов като вицепремиер и избра на негово място Марияна Николова. 

ТВ КАНАЛ 3 

Марешки рекламира безплатно хапчета и бензин от парламентарната трибуна  

Бизнесменът направи рекламната промоция без да го санкционират 

Бизнесменът Веселин Марешки, който по волята на електората стана и зам.-

председател на Народното събрание, направи безплатна реклама на бизнеса си от 

парламентарната трибуна. Той не бе спрян, нито санкциониран за това.  

"Явно няма да има дебати. Явно след два часа и половина правилно съм разбрал, че е 

време за реклама", обяви от парламентарната трибуна Веселин Марешки. Аптекарският 

бос със свален депутатски имунитет показа, че го е изговорил буквално, а не 

метафорично 

"3 млн. са клиенти на нашите аптеки и нашите бензиностанции, аз не искам да са ми 

клиенти, но единствените места, където няма протести, са пред нашите аптеки и 
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нашите бензиностанции", похвали се Марешки. Почти от всеки град му се обаждали с 

искания да разкрива аптеки и бензиностанции. Рекламните минути от парламентарния 

екран продължиха: "От тези 3 млн. души, които си купуват лекарства, и няколкостотин 

хиляди си зареждат от нашите бензиностанции, го правят от родолюбие". 

Други пък направо нямало да живеят, ако ги нямали неговите аптеки. "Те не могат да 

си купят лекарствата, ако не са отстъпките от 30 до 70, те умират", продължиха 

рекламните минути на зам.-председателя на парламента. А към края на рекламата Емил 

Христов се сети да му направи забележка да не се отклонява по темата лекарства. 

Марешки пристъпи към разсичане на "картела в горивата", при което Христов пак се 

обади: "И оттам да се отдалечим". Лидерът на Воля обаче акостира при мъжа на 

Корнелия Нинова, който работи в "Лукойл", и отново я захапа по темата. "А нашите 

избиратели страдат покрай вашите", обобщи бензиновият и аптекарски бос. 

 

 TC "В. Сега" \f C \l "1"  22.11.2018 г., с. 2 
  
Правителствената болница става най-голямата детска клиника 
Изненадващо МС отне статута й, за да се обединят там всички педиатрични 

специалности 
 

Янина Здравкова 
Изненадващо и без обяснения, Министерският съвет реши вчера да отнеме статута на 

болница "Лозенец" като правителствена и да я направи детско лечебно заведение - 

вероятно голяма нова детска болница, в която да бъдат обединени всички педиатрични 

специалности и за която лекари и пациенти настояват от години. 
"Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за лечебните 

заведения. Промяната предвижда отмяна на §5 от Преходните и заключителните 

разпоредби на закона, съгласно който болница „Лозенец“ е лечебно заведение към 

Министерския съвет по смисъла на чл. 5, ал. 1 от закона и е второстепенен 

разпоредител с бюджет по бюджета на МС. Болница „Лозенец“ е единственото лечебно 

заведение по чл. 5, ал. 1, по отношение на което статутът е определен на законово ниво. 

Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по 

отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно 

заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца", гласи 

лаконичното съобщение на кабинета. 
Идеята да има нова детска болница у нас е от няколко години, а целта е разпокъсаните 

в момента детски отделения в различните лечебни заведения и самата болница по 

педиатрия в София да се обединят, за да се осигурява комплексна грижа, вместо по-

сериозните случаи да бъдат разкарвани от болница в болница. "Едно дете в София, 

особено когато трябва да бъде разрешен някакъв по-сериозен проблем от медицинска 

гледна точка, рискува да обиколи поне пет-шест лечебни заведения", обясни по-рано 

през деня вчера пред БНР проф. Владимир Пилософ, председател на Националната 

педиатрична асоциация и бивш директор на фонда за лечение на деца. Той обяви 

подкрепата на МЗ за идеята, включително, че "това трябва да бъде един проект, който 

ще бъде финансиран от държавна субсидия". 
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"Практическите стъпки по повод идеята направихме на 12 декември 2012 г., когато на 

Управителен съвет на Българската педиатрична асоциация изработихме една 

декларация, което внесохме до всички инстанции. Парадоксът е, че на такава идея 

никой не казва не, всички казват да, трябва. Идеята за построяване на голяма детска 

болница е още от 70-те години на миналия век, през 1978 г. е направена първата копка 

за подобна болница и резултатът от копката е един скелет в двора на Александровска 

болница", припомни кардиологът. 
Идеята за новата болница е да включва абсолютно всички специалности, които се 

занимават с деца, а не както е в момента - има болница по педиатрия, но редица други 

детски специалности - например кардиология и офталмология, са в други болници. 

"Второ, тази болница трябва да има възможност да обучава кадрите, както студенти, 

така и специализанти в най-различни направления", допълни Пилософ. 
  
ВЪПРОСИ 
  
От решението на МС не стават ясни редица неща. В момента Правителствена болница е 

многопрофилна, с лечение по редица специалности, включително една от болниците с 

най-много трансплантации у нас. Не е ясно какво става с останалите отделения в нея - 

дали те ще бъдат запазени, или клиниката ще се фокусира само върху педиатрията. 

"Лозенец" е и университетската база за обучението по медицина в Софийския 

университет, т.е., ако тя остане само детска болница, СУ ще трябва да праща 

студентите си да се обучават другаде. Не е ясен и бъдещият статут на новата болница и 

дали тя ще се преобразува в търговско дружество. От съобщението не е ясно дали тя ще 

продължи да е болница по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, който определя кои 

са лечебните заведения, които се създават от държавата и не работят по Търговския 

закон - спешна помощ, психиатриите и ведомствените клиники - ВМА, на МВР и 

Транспортна болница. Не е ясно и ще се местят ли отделения от други болници в 

"Лозенец" и ще отиде ли там педиатричната болница. 

 

 

  


