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ПРЕСКЛИПИНГ 

23 май 2019, четвъртък 

www.klassa.bg, 22.05.2019 г.  

http://klassa.bg/news/Read/article/289945_ 

 

Петима зъболекари източвали пари от НЗОК 

 

 Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност петима 

лекари по дентална медицина – Л.Г., Т.М., Д.Б., А.В. и Х. Б., и един от техните помагачи 

– Г.М., за извършени от тях документи измами в условия на продължавано престъпление, 

чрез които неправомерно са получили суми от НЗОК- престъпления по чл. 212 ал.1 вр. 

чл. 26 ал.1 чл. 20 от НК. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Разследването е установило, че петимата лекари по дентална медицина работели в 

София, но не се познавали помежду си. Всички те обаче имали сключени договори с 

НЗОК и ползвали софтуерния продукт, разработен от Здравната каса за отчитане на 

дейността им- „Хипократ“. 

Поради спецификата на програмния продукт зъболекарите ползвали услугите на Г.М., 

който регистрирал в програмата изготвените от тях амбулаторни листове. През 2015 г. 

служител при един от лекарите (Т.М.) започнал да му предоставя здравните книжки на 

различни непълнолетни лица 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 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 лица. 

След това тези документи били предоставяни на компютърния специалист Г.М, който от 

своя страна ги регистрирал в системата „Хипократ“. 

Тъй като обемът на така регистрираните амбулаторни листове станал значителен и 

надминал лимитите, определени от Здравната каса, по инициатива на Г.М, останалите 

четирима зъболекари- Л.Г., Д.Б., А.В. и Х. Б. - негови клиенти, започнали да отчитат 

неистинските амбулаторни листове, като свои. Всички те били запознати с невярното 

съдържание на тези документи, тъй като нито един от непълнолетните пациенти не бил 

посещавал кабинети им, както и с обстоятелството, че документите не са подписани от 

законния представител на непълнолетните, каквото е изискването на закона. Самите 

документи били изготвени и подписани от служителя на доктор Т.М. 

В резултат на така представяните пред Здравната каса амбулаторни листове, петимата 

зъболекари получавали ежемесечно по банковите си сметки парични преводи от касата 

за отчетените дейности по дентална медицина. 

По този начин за период от месец септември 2015 г. до месец юни 2018 г. А.В. получил 

неправомерно сумата в общ размер над 23 390 лв. За периода месец август 2015г. 

декември 2015. доктор Т.М получил неправомерно общо над 20 420 лв. За времето от 

месец януари 2015г. до юни 2018г. доктор Х.Б получил неправомерно общо над 44 540 

лв. За времето от месец септември 2015г. до месец април 2018г. доктор Л.Г. получил 

неправомерно общо над 28, 290 лв. За времето от месец май 2017г. до месец юни 2018г. 

доктор Д.Б получил неправомерно общо над 7 000 лв. 

В резултат на престъпните действия на лицата за посочения период била нанесена щета 

на Здравната каса в обща размер над 120 000 лв. 

Спрямо шестимата обвиняеми е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ 

в различни размери, които те в момента обжалват пред съда. 
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Предстои привличане към наказателна отговорност и на втория помагач в извършването 

на престъплението- лицето, изготвило неистинските амбулаторни листове. Ако бъдат 

признати за виновни по повдигнатите им обвинения, извършите могат да получат 

наказания в размер от 2 до 8 години „лишаване от свобода“. 

standartnews.com 

 

www.dnevnik.bg, 22.05.2019 г.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/05/22/3909506_kratki_novini_zdravnata_kasa_se

_mesti_v_centura_po/ 

 

Част от здравната каса се мести в Центъра по хигиена 

 

Със свое решение днес правителството предоставя на Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) 13 тринадесет помещения, които досега са били в 

управление на Министерството на здравеопазването. Помещенията се дават на касата 

заради създадената нова структура към нея, която да поеме изпълняваната до момента 

дейност от закрития Център "Фонд за лечение на деца". "В помещенията ще бъдат 

настанени новите структурни звена на централното управление на НЗОК, което ще бъде 

мярка за подобряване на ефективността, организацията и качеството на работа и 

оптимизиране процеса на обслужване", пише в решението. 

 

www.mediapool.bg, 22.05.2019 г. 

https://www.mediapool.bg/zdravnite-vlasti-ne-izvestyavat-opasno-bolni-patsienti-za-

zabolyavaneto-im-news293592.html 

 

Здравните власти не известяват опасно болни пациенти за заболяването им 

 

Възможно ли е да сте болен от изключително опасна болест, здравните власти да знаят 

и да не ви уведомят? Звучи като измислица, но точно това  се случва с Иван Такев. През 

2015 година той дарява кръв. Направени са му изследвания, които той не е потърсил. 

Тази година отново му се е наложило да направи кръводарение, но отивайки в центъра, 

се оказва, че му е наложена забрана. Причината е, че през 2015 година е установено, че е 

болен от хепатит С , но никой не го е уведомил цели четири години, съобщи бТВ. 

“Бях шокиран и убеден, че не може да ми се случи – нямам татуировки, нито съм 

наркоман. Нервен си, ядосан си, звъниш по институции”, обясни разказа Такев. 

Причината за ситуацията, в която попадна Иван, е законовата уредба. 

Според сега действащите правила, когато на пациент е открито опасно и заразно 

заболяване, трябва да се уведоми РЗИ, а оттам осведомяват личния лекар на заразения, 

който трябва да сведе информацията до него. 

“Личния ми лекар беше шокиран, когато му казах. Никой не го беше уведомил”, казва 

Такев. 

Адвокат Мария Шаркова, която е специалист по медицинско право, коментира, че това 

не е първият ѝ такъв случай като адвокат. 

“Имала съм доста абсурдни ситуации като пациент, който 10 години не знае, че е заразен 

с хепатит.  Проблемът е, че цялата тази нормативна уредба е разпиляна в няколко 

документа.  Няма ясна отговорност кой трябва да уведоми пациента, а той сам трябва да 

издири резултатите си. Стигаме до абсурда, че няколко институции знаят, че сме болни 

от хепатит, а ние не знаем”, посочи Шаркова. 
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Има празнота в законодателството, съгласни са и от Националния център по 

трансфузионна хематология, където в момента тече вътрешна проверка по случая на 

Такев. 

 

www.actualno.com, 22.05.2019 г. 

https://www.actualno.com/health/sanofi-podkrepja-razvitieto-na-mladite-lekari-v-

bylgarija-news_749871.html 

 

Sanofi подкрепя развитието на младите лекари в България 

 

Фармацевтичната компания Sanofi подкрепи две инициативи за развитието на младите 

лекари у нас. Тя e най-големият дарител за тази година в едноименната програмата на 

Българския лекарски съюз. Благодарение на подкрепата и на другите спонсори, 45 

студенти по медицина ще получат едногодишна стипендия в размер на 100 лв. 

Едновременно с това, през цялата година БЛС ще приема документи за финансиране на 

участия в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и 

млади лекари до 35 години. 

„Освен разработването на нови терапии и лекарства, наш дълг е е образоването на 

пациентите и подкрепата за развитието на лекарите в България. Ние вярваме, че у нас 

има много качествени специалисти, като за тяхното развитие и мотивация да 

останат да се реализират тук, има отговорност не само държавата, но и бизнесът. 

За нас инвестицията в бъдещите лекари е инвестиция в богатството на държавата 

ни.“, каза д-р Светла Михалевска, медицински директор на Sanofi България при 

официалното обявяване на стипендиантите. 

Компанията стана и партньор на Международния конгрес по медицински науки за 

студенти и млади лекари, организиран от Асоциацията на студентите-медици в България 

в София. Събитието посрещна 630 млади лекари от над 70 държави. Специални гости на 

конгреса бяха проф. Федерико Калегари - един от най-уважаваните лекари в областта на 

неврологията, проф. Тамара Ферера – пионер в сферата на чернодробните 

трансплантации, д-р Елиане Пиаджио, който е фокусирал проучванията си върху 

имунната терапия на рака и проф. Нам Чо, председател на Международната диабетна 

асоциация и ендокринологът проф. Цветалина Танкова. 

Sanofi ежегодно организира информационни кампании към пациентите и лекарите 

за превенция, ранна диагностика и правилно лечение на редица заболявания. 
През 2012 г. компанията стартира инициативата „Открито за диабета“, която продължава 

и до сега. Диабетът е новата световна пандемия, която има изключително силно влияние 

върху здравните системи по света. По данни на Международната диабетна федерация 

броят на хората с диабет в България на възраст между 20 и 79 години е над 450 000. 

Последните четири години посланик на кампанията е Ивет Лалова, която също призовава 

хората за ежегодни прегледи, балансирано хранене и достатъчна физическа активност 

като средство за превенция на диабет тип 2. 

През 2017 г. Sanofi започна и мащабната информационна кампания „Открито за 

ваксините“, която акцентира на сериозните здравни последствия от грипа и ефективната 

превенция чрез ваксинация. Sanofi e първата компания в България, която осигури на 

българите достъпа до иновативната четиривалентна ваксина срещу грип. 

Наскоро стартира и информационна кампания за навременното откриване на 

заболяванията на черния дроб. 
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https://clinica.bg/8374- 

 

ПИТАТ АНАНИЕВ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЕСТРИТЕ 

 

Въпросът за заплатите на медицинските сестри е отправен към здравния министър 

Кирил Ананиев в писмено запитване от страна на депутатът от „Обединени 

патриоти" Красимир Богданов. Той акцентира конкретно върху положението в 

МБАЛ „Св. Петка" – Видин. 

По думите му специалистите по здравни грижи нямали никаква яснота за 

възнагражденията си, въпреки, че „бяха гласувани сериозни средства за подпомагане на 

лечебните заведения в страната". „Цари пълна неяснота относно възнагражденията на 

работещите там. 

Настоящото положение поражда сериозни притеснения 
и демотивация у медицинските специалисти", казва Красимир Богданов. Същевременно 

те нямали ДМС, работно облекло, а а нощният им труд се заплащал по 50 ст. В тази 

връзка народният представител 

пита какви действия предприема МЗ 
за увеличаване на заплатите в МБАЛ – „Св. Петка – Видин" и дали ще има ръст на 

месечните възнаграждения за работещите в извънболнична помощ. До момента все още 

няма отговор от страна на здравния министър Кирил Ананиев. 

 

VINF  14:51:31  22-05-2019  

       RM1450VI.021 

       прокуратура - брифинг 

        

Повечето деца, с чиито здравни книжки е била източвана НЗОК, били от 

малцинствата 

        

       София, 22 май /Константин Костов, БТА/ 

          По-голямата част от децата, с чиито здравни книжки е била източвана НЗОК чрез 

предоставяне на фиктивни дентални услуги, са били от малцинствата. Те нямат 

регистрация в София. Това стана ясно на брифинг в Съдебната палата на градския 

прокурор Емилия Русинова и директора на СДВР Георги Хаджиев. 

          Прокурор Русинова обясни, че са изследвани към момента над 1200 амбулаторни 

листа, в които е имало попълнена невярна информация. По разследването е установено 

още, че децата не са посещавали зъболекарските кабинети, нито техните родилите. 

          За случая, при който НЗОК е ощетена с над 120 хил. лв., са повдигнати обвинения 

на петима действащи зъболекари заедно с двама помагачи. Те са подавали неверни данни 

към здравната каса в периода 2015-2018 г. Прокурор Русинова подчерта, че кръгът на 

обвиняемите лица не е изчерпан. 

          Софийската градска прокуратура е повдигнала и обвинение за опит за убийство на 

непълнолетното момче, задържано за инцидента преди дни до бившия хотел "Плиска", 

при който друго момче беше намушкано два пъти в гърдите с нож,  стана ясно още на 

брифинга. 

          По думите на Хаджиев до инцидента се е стигнало след конфликт между две 

компании, които са празнували в помещение в района, като той е бил на фенска основа.          

          Градският прокурор допълни, че при претърсвания са намерени два ножа в дома 

на обвиняемия. Назначени са експертизи. Имало и данни, че са правени опити да се 

заличат следи от ножа. 

http://www.clinica.bg/
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www.news.bg, 22.05.2019 г. 

https://news.bg/health/evropeyskata-organizatsiya-na-lekarite-raztrevozhena-ot-

nasilieto-nad-meditsi-u-nas.html 

 

Европейската организация на лекарите разтревожена от насилието над медици у 

нас 

 

Европейската организация на всички лекари (СРМЕ) е подкрепила усилията на 

Българския лекарски съюз за ограничаване случаите на агресия срещу лекари, 

медицински сестри и фелдшери в България. 

От БЛС съобщават, че на 18 април са изпратили писмо до европейските си партньори от 

CPME заради зачестилите случаи на нападения над медици. 

В него се казва: "При острия дефицит на кадри в здравеопазването заради тези проблеми 

ние не спираме да губим опитни специалисти. Ние продължаваме да настояваме 

институциите в България, които са ангажирани да оказват дисциплиниращ ефект, да 

бъдат максимално строги и безкомпромисни. Да не се взимат предвид смекчаващите 

вината обстоятелства и да има ефективни присъди". 

Европейската организация е получила и данни за регистрираните случаи на физическа и 

вербална агресия у нас. 

В резултат на това от Европейската организация на лекарите са изпратили писмо до 

премиера Бойко Борисов, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, председателя 

на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова и главния 

прокурор Сотир Цацаров. 

В него те изразяват своята загриженост, че въпреки наличието на действащо 

законодателство за действия срещу агресорите, неговото прилагане не е ефективно 

и много престъпления остават несанкционирани. 

CPME не може да толерира ситуация, в която лекарите и другите здравни специалисти 

се сблъскват с такава опасност в ежедневната си практика, се казва в писмото. 

Според организацията случаите на насилие срещу здравни специалисти са 

"неприемливи". По тази причина те призовават институциите да 

предприемат "спешни действия за подобряване на защитата на здравните 

специалисти в ежедневната им практика". 
В писмото си СРМЕ изразява своята подкрепа на Българския лекарски съюз при 

застъпничеството за по-добрата защита на лекарите. 

 

www.zdrave.net, 22.05.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n9553 

 

Д-р Стоян Борисов: Призоваваме да се упражнява законът, защото пациент, който 

не е наказан, се чувства безнаказан 

 

Особено чувствителни към вербална и физическа агресия са младите лекари“, 

допълни д-р Десислава Кателиева 

 

„Упражняването на закона е мярка №1 в борбата с агресията над медици, защото един 

пациент, който не е наказан, се чувства безнаказан. Той влиза и прави каквото си иска. 

Ние предложихме още преди 1 година да се сложат паник бутони в линейките и при 

лекаря и медсестрата, които отиват при пациенти. Обикновено екипите са нападнати 

извън линейката“. Това заяви д-р Стоян Борисов, главен секретар на БЛС в предаването 

„Социална мрежа“ по „Канал 3“. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/evropeyskata-organizatsiya-na-lekarite-raztrevozhena-ot-nasilieto-nad-meditsi-u-nas.html
https://news.bg/health/evropeyskata-organizatsiya-na-lekarite-raztrevozhena-ot-nasilieto-nad-meditsi-u-nas.html
https://news.bg/health/lekarskiyat-sayuz-pita-kade-e-chovechnostta-pri-tazi-agresiya-spryamo-meditsi.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9553
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Той допълни, че пострадали медици често не подават сигнал не от страх, а тъй като са 

доста ангажирани и не им се занимава с оплаквания и разследвания. Най-вече лекарите 

не подават официални сигнали, защото виждат, че няма реакция от страна на държавата 

и че пациенти, които са извършили дори насилие над дежурни екипи, лекари, мед.-

сестри, фелдшери, не са наказани в голям процент от случаите. 

„Истината е, че в голяма част от случаите колегите ми съобщават за нападения, за 

физическа или вербална агресия, само на своите работодатели, но не желаят да се правят 

разследвания по-нататък. Това е от страх, защото в малките градове всички се познават, 

страхуват се да излязат пред медии, страхуват се да стигнат до съд. И част от тези случай 

стават само статистика. Особено чувствителни към вербална и физическа агресия са 

младите лекари, те казват, че няма да работят в такива условия“, допълни д-р Десислава 

Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в Спешна помощ. 

Д-р Борисов сподели следната статистика: за област Бургас за 2017 г. има оплаквания от 

407 вербални нападки и 51 физически. За 2018 г. в същата област са 458 вербални и 60 

физически нападения. В Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Русе има 100 

вербални нападки, а в болницата - 250 за 2017 г. Физическите са 3 в ЦСМП и 36 в 

болницата. 

За 2018 г. вербалните нападки са 78 в ЦСМП-Русе, а в болницата 281, а физическите са 

отново 3 в ЦСМП и 91 случая в лечебното заведение на града. 

В София за 2017 г. вербални нападки в „Бърза помощ“ няма, но в болниците са 895. 

Сигнали за физическо насилие не са официално подадени от ЦСМП - София, но в 

болниците има 115 случая. Съответно тези цифри за 2018 г. стават за ЦСМП в столицата 

26, в болниците - 930, а физическите нападения са 4 в „Бърза помощ“ - София и 132 в 

болниците.   

„Това са само официалните случаи, в които колегите са подали жалби. По наши 

изчисления случаите с вербални и физически нападки над медици са 3 пъти повече. 

От справка на прокуратурата става ясно, че за 2017 г. са образувани 37 досъдебни 

производства, прекратени са 4, спрени - 1, осъдени и санкционирани са само 14 души. А 

за 2018 г. от 26 съдебни производства осъдените и санкционираните са 30. За ефективно 

лишаване от свобода през 2017 г. няма нито един случаи, а за м.г. те са два. Затова ние 

категорично настояваме институциите, които се занимават с охраната и с политиката на 

дисциплинираност, да бъдат доста по-сериозни и справедливо да прилагат Наказателния 

кодекс. Законодателни промени бяха извършени през 2013 г. по настояване на БЛС, 

нападенията срещу лекари са приравнени по тежест с нападенията над полицаи, 

прокурори, учители, следователи и т.н.“, обясни д-р Борисов. 

От БЛС предлагат също така да се направят карти от рискови райони и в случаите, когато 

се знае, че имат нужда от „Спешна помощ“, екипите да се съпровождат с полиция на тези 

адреси. Също така, да се направи списък с имената на пациентите, които вече веднъж са 

били агресивни. Те ще бъдат обслужени, ако се наложи, но екипите ще бъдат с по-голямо 

внимание към тях. Освен това от съсловната организация предлагат 

общопрактикуващият лекар да може да прекрати договора си с пациент, който се държи 

грубо, нахално или агресивно. 

Причините за нападки над лекарите в болниците според проучване на БЛС са следните: 

39% от пациентите не са доволни от доплащането в здравеопазването, 31% - от лимитите 

за направления, 16% - от неработещата здравна система. Едва 9% казват, че са недоволни 

от незаинтересованост или грубо отношение на лекарите към тях. 

„Получава се обществена нагласа за недоверие към лекарите и здравната система, а 

всичко това се дължи на едно хронично недофинансиране на тази структура. Ние се 

опитваме и се надяваме, че вече се работи в тази насока. В последната година непрекъснато 

се дават все повече и повече средства за здравеопазване“, обобщи д-р Борисов. 


