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ПРЕСКЛИПИНГ 

26 март 2020 г., четвъртък 

         VINF  10:56:31  25-03-2020 

      GI1053VI.017 

      лични лекари - становище - генерични лекарства - заместване 

      

      Общопрактикуващите лекари не приемат обсъждана възможност фармацевти 

да могат да заменят предписани лекарства 

      

      София, 25 март /Десислава Пеева, БТА/ 

         Общопрактикуващите лекари /ОПЛ/ не приемат обсъждана възможност фармацевти 

да могат да заменят предписани лекарства с генерици. Това съобщиха от Националното 

сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

         Възможността за генерично заместване съществува, само ако изрично е посочена 

от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията 

от проведеното лечение. ОПЛ познава изцяло конкретния пациент от години в био-

психо-социален аспект. Единствено ОПЛ може да проследи и познава ефекта от 

предхождащо лечение - липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, 

активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, 

както и отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и 

степента на сътрудничество от негова страна, допълниха от сдружението. 

         Не се разрешава генерично заместване на предписания от лекаря лекарствен 

продукт, като изрично е посочено, че когато медикаментът е предписан под търговското 

си име, се отпуска точно предписаният продукт, съгласно нормативната разпоредба, 

посочиха от сдружението. Според Наредбата за реда и условията за отпускане на 

лекарствени продукти, когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, 

магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. 

          Съществува риск от корупционни практики, ако се въведе възможност за генерично 

заместване без съгласието на назначилия терапията лекар, добавиха още от сдружението 

и посочиха, че има "интегрални схеми (хоризонтални и вертикални), които са особено 

удобни за собственици, притежаващи веригата производство - разпространение - 

продажба". 

 

www.bnr.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

https://bnr.bg/sofia/post/101246822/doc-lubomir-kirov 
  

Личните лекари се споразумяха фармацевтите да не променят терапията 
  

Медицинският съвет ще дава потвърдена експертизна информация, подчерта доц. 

Любомир Киров, председател на НСОПЛБ 
  

Фармацевтите няма да получат право да коригират назначената от лекар терапия. За това 

се споразумяха представители на Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари в България (НСОПЛБ) и на Българския фармацевтичен съюз на среща, проведена 

днес следобед. Медиците възразиха в писмена позиция до Българския лекарски съюз, 

НЗОК и Министерството на здравеопазването срещу възможността фармацевтите да 

заместват изписаните от лекар медикаменти с генерични. Сдружението от пациентски 

организации "Заедно с теб" също се обяви против тази възможност. 

http://www.bnr.bg/
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Това предложение се прави не за пръв път, припомни доц. Любомир Киров председател 

на НСОПЛБ: 

„Мога да се съдадат предпоставки за недобри практики.“ 

Фармацевтите имат задължението така да планират доставките си, че да имат и тези 

медикаменти, които се отпускат с намаление чрез здравната каса на хронично болните. 

Извънредната ситуация не е основание да се въведе тази възможност, обясни доц. Киров. 

Доц. Любомир Киров е и член на новосформирания Медицински съвет към 

правителството, който ще подпомага държавата в справяне с разпространението на 

Covid-19. 

Съветът не е създаден, за да се противотостовя на оперативния щаб. Както е казал 

народът две глави миислят повече от една, обясни доц. Киров. 

"Идеята е да формулираме указания използвайки световния опит и на научна основа. От 

Съвета ще излизаме само с обсъдена и потвърдена информация." 

Повече информация от доц. Любомир Киров очаквайте в "Часът на здравето" тази неделя 

след 8 ч. по Радио София. 

 

www.bnr.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

https://bnr.bg/post/101246336/sasht-razreshavat-izpolzvaneto-na-plazma-pri-

kritichnite-pacienti-s-covid-19 
  

САЩ разрешават използването на плазма при критичните пациенти с Covid-19 
  

Администрацията по храните и лекарствата на Съединените щати (FDA) даде във 

вторник зелена светлина за използването на плазма от пациенти, които са се 

възстановили от Covid-19 за лечение на тези, които все още страдат от заболяването. 

FDA отбеляза, че одобреният протокол за спешна помощ ще бъде използван за тези със 

"сериозни или незабавно животозастрашаващи инфекции с Covid-19", докато все още се 

провеждат лекарствени изпитвания, тъй като плазмата съдържа антитела на 

коронавируса и може да бъде ефективна срещу болестта. 

Лечението трябва да започне в щата Ню Йорк, както по-рано беше обявено от 

губернатора на щата Андрю Куомо. 

 

www.bnr.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

https://bnr.bg/sofia/post/101246476/ako-si-dal-na-emil-dimitrov-zvuchi-vseki-chas-po-

radiata-za-lekarite 
  

АБРО: "Ако си дал" звучи всеки час по радиата за лекарите 
  

Радиостанциите у нас се обединиха в подкрепа на медици и доброволци и от днес 

започват излъчване на всеки кръгъл час на песента "Ако си дал" на Емил Димитров. 

Инициативата стартира днес и ще продължи през следващите три дни, съобщиха от 

Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО. 

Идеята е да се покаже подкрепа за всички лекари, медицински сестри, фармацевти, 

санитари и доброволци, които излагат своя живот и живота на близките си на риск, с цел 

битката срещу Covid-19 да бъде спечелена скоро. 

 

 

 

 

 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/post/101246336/sasht-razreshavat-izpolzvaneto-na-plazma-pri-kritichnite-pacienti-s-covid-19
https://bnr.bg/post/101246336/sasht-razreshavat-izpolzvaneto-na-plazma-pri-kritichnite-pacienti-s-covid-19
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/sofia/post/101246476/ako-si-dal-na-emil-dimitrov-zvuchi-vseki-chas-po-radiata-za-lekarite
https://bnr.bg/sofia/post/101246476/ako-si-dal-na-emil-dimitrov-zvuchi-vseki-chas-po-radiata-za-lekarite


Page | 3 

3 

www.bnr.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   

https://bnr.bg/horizont/post/101246499/udaljava-se-srokat-na-protokolite-za-

skapostruvashto-lechenie 
  

Удължава се срокът на протоколите за скъпоструващо лечение 
  

С два месеца се удължава срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение 

на хронично болни пациенти, който срок изтича по време на извънредното положение, 

съобщават от Министерство на здравеопазването. 

Предвидена е възможността до отмяна на извънредното положение и два месеца след 

неговата отмяна аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, 

без да е необходимо лицата да посещават личния си лекар за получаване на  рецепта. 

С шест месеца след отмяна на извънредното положение се удължава срокът на дадените 

разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по 

асистирана репродукция. 

 

www.dariknews.bg, 25.03.2020 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"   

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/obshtopraktikuvashtite-lekari-othvyrliat-ideiata-

za-generichno-zamestvane-na-lekarstva-2218551 
  

Общопрактикуващите лекари отхвърлят идеята за генерично заместване на 

лекарства 
  

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари се обяви против 

тиражирането на възможността за корекция на назначената от лекар терапия от страна 

на фармацевта (т.нар. генерично заместване). 

Всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си 

компетентност, гласи позицията на сдружението. 

Лечението с генерични лекарства вместо само с биологични ще увеличи достъпа на 

пациентите 

Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите 

– да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. 

Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена 

от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията 

от проведеното лечение. 

"Общопрактикуващият лекар познава изцяло конкретния пациент от години в био-

психо-социален аспект: анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични 

прояви, съпътстващи заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия и 

противопоказания, социална среда и навици, финансов статус и нагласи за придържане 

към една или друга терапия и други", посочват още в становището си. 

В същото време единствено общопрактикуващият лекар може да проследи и познава 

ефекта от предхождащо лечение - липса или незадоволителен ефект от един или друг 

медикамент, активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка 

търговска форма, отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен 

определя и степента на сътрудничество от негова страна. 

"Не трябва да пренебрегваме и възможността за създаване на корупционни практики, 

която би била насърчена от въвеждането на опция за генерично заместване без 

съгласието на назначилия терапията лекар. Има т.нар. интегрални схеми (хоризонтални 

и вертикални), които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига 
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– производство-разпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, 

от второто ниво до аптеката, включително", призовават още от сдружението. 

 

www.news.bg, 25.03.2020 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/health/dzhipitata-protiv-v-aptekata-da-mogat-da-ni-smenyat-

lekarstvoto.html 
  

Джипитата против в аптеката да могат да ни сменят лекарството 
  

Националната асоциация на общопрактикуващите лекари е категорично против 

обсъжданото в момента да се даде възможност за смяна на терапията, предписана от 

лекар, от страна на фармацевта, т.нар. генерично заместване. В писмо до министъра на 

здравеопазването, шефа на Здравната каса и до Българския лекарски съюз, джипитата са 

категорични, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности в рамките на 

своята професионална компетентност: 

Лекарите - да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите - 

да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. 

Според личните лекари възможността за генерично заместване съществува при условие, 

че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата 

отговорност за последствията от проведеното лечение. 

Като аргументи джипитата посочват, че само те познават изцяло конкретния пациент, 

проследяват не само конкретната диагноза, но и цялостната анамнеза, включително и 

алергиите и съпътстващите заболявания и само те могат да проследят ефекта от 

предписаната терапия. 

От Асоциацията на личните лекари цитират и Наредба 4 от 4 март 2009 година, която 

регулира предписването на лекарства и тяхното генерично заместване. 

Личните лекари не пропускат да отбележат и че при разрешаване на фармацевтите да 

заместват лекарства с техни генерици се създава възможност и за корупционни практики, 

тъй като съществуват т.нар. интегрални схеми, които са особено удобни за собственици, 

които притежават цялата верига - производство - разпространение и продажба. Има и 

такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката, включително. 

Гореизложеното е основание, УС и НС на НСОПЛБ да отхвърли категорично въвеждане 

на генеричното заместване извън разписаното в актуалната, цитирана от нас наредба. 

 

www.actualno.com, 25.03.2020 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   

https://www.actualno.com/healthy/obshtopraktikuvashtite-lekari-sa-kategorichno-

protiv-farmacevti-da-korigirat-predpisanoto-ot-tjah-news_1446270.html 
  

Общопрактикуващите лекари са категорично против фармацевти да коригират 

предписаното от тях 
  

Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от 

лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично 

заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с 

професионалната си компетентност. Това се казва в становище на Националното 

сдружение на общопрактикуващите лекари, цитирано от БГНЕС. 

Преди дни фармацевти и общопрактикуващи лекари настояха за гъвкавост в системата 

за изписване и купуване на лекарствата с рецепта. Председателят на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова и председателят на Националното 

сдружение на общопрактикуващите лекари в България Любомир Киров се 
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обединиха зад тезата, че в кризисна ситуация, трябва да се използва целият наличен 

ресурс на държавата и потенциал за лечение. Те предложиха отново именно това - 

фармацевтите да могат да коригират лекарствата, изписани в рецепта от лекар, ако 

те липсват в момента в аптеките. 

Actualno.com публикува целият текст на становището:  

"Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите 

– да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. 

Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена 

от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията 

от проведеното лечение. 

НА ЖИВО: Последна информация и всичко за коронавируса, 25 март 

ОПЛ познава изцяло конкретния пациент от години в био-психо-социален аспект: 

анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични прояви, съпътстващи 

заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия и противопоказания, 

социална среда и навици, финансов статус и нагласи за придържане към една или друга 

терапия и др.. В същото време единствено ОПЛ може да проследи и познава ефекта от 

предхождащо лечение - липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, 

активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, 

отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и степента 

на сътрудничество от негова страна. 

* Съгласно т. 2 на ал. 1 чл. 34 от Наредба № 4 от 4 март 2009 Г. за условията и реда 

за предписване и отпускане на лекарствени продукти, не се разрешава генерично 

заместване на предписания от лекаря лекарствен продукт, като изрично е посочено, че 

когато лекарственият продукт е предписан под търговското си име, се отпуска точно 

предписаният продукт. 

„Чл. 34. (1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред: 

1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) когато лекарственият продукт е предписан чрез 

международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото 

вещество, се отпуска лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който 

съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват 

предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица; 

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска 

точно предписаният продукт. 

(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър- 

фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът 

на постъпването на рецептата се отразяват върху нея." 

Мутафчийски: Коронавирусът е опасен за болните от астма 
Не трябва да пренебрегваме и възможността за създаване на корупционни практики, 

която би била насърчена от въвеждането на опция за генерично заместване без 

съгласието на назначилия терапията лекар. Има т.нар. интегрални схеми (хоризонтални 

и вертикални), които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига 

– производство-разпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, 

от второто ниво до аптеката, включително. 

Гореизложеното е основание, УС и НС на НСОПЛБ да отхвърли категорично въвеждане 

на генеричното заместване извън разписаното в актуалната, цитирана от нас наредба." 
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https://www.actualno.com/healthy/mutafchijski-koronavirusyt-e-opasen-za-bolnite-ot-astma-news_1446230.html%20/t%20_blank
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https://www.mediapool.bg/aptekite-zaleti-ot-retsepti-s-obyaveni-za-efektivni-sreshtu-

covid-19-lekarstva-news305157.html 
  

Аптеките залети от рецепти с обявени за ефективни срещу Covid-19 лекарства 
  

Предписването на медикаменти по телефона е проблем за фармацевтите, които 

са гледани “под лупа“ 
  

При всяко съобщаване на лекарствен продукт, който се изпитва за лечението на Covid-

19 в медиите, нараства броят на рецептите за съответния продукт, на здрави хора, които 

просто искат да се запасят. През последните дни фармацевти в аптеките съобщават за 

рецепти с по 3-4 опаковки от антибиотика азитромицин, тъй като бе разпространена 

информацията, че комбинацията от хлорохин и антибиотика азитромицин е успешно 

тествана при 30 души. Това съобщи пред Mediapool председателят на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова.  

По думите ѝ обаче това не е основание за нерационално предписване на антибиотика в 

момента, защото не може да се прилага профилактично. 

Масовото запасяване с “рекламираните“ като ефективни продукти е обхванало целия в 

свят, като в САЩ с промоцията на тази комбинация се ангажира лично президентът 

Доналд Тръмп. Фармацевти и лекари обаче предупреждават, че хората не могат да си 

самоназначават никоя от изпитваните за Covid-19 терапии, защото не е безопасно, а също 

и че не могат да приемат медикаментите профилактично. 

Телефонното предписване е проблем за фармацевтите 
“Апелираме към лекарите да предписват лекарствата, по начина, по който това е 

уредено от закона. Към настоящия момент рецепти по телефон са неприемливи. 

Пациентите следва да знаят, че лечението се назначава след преглед от лекар и 

диференциална диагностика. Апелирам към лекарите да не предписват лекарства по 

телефона, да поемат своята отговорност до намирането на нормативни решения в 

екстрената ситуация и да не очакват фармацевтите, които към момента са 

подложени на огромно напрежение, да нарушават действащото към момента 

законодателство. Ситуацията е извънредна, но законодателството не е отменено. 

Имаше апел към хората обаче да се въздържат от посещения при лекар, а в същото 

време тези хора посещават аптеки. Не бива ситуацията да се използва срещу 

българските фармацевти“, коментира Стоименова. 

В момента е масова практика лекарите да “предписват“ лекарства по телефона заради 

призива към пациентите да се въздържат да ходят пред кабинетите, а от аптеките се 

очаква да ги отпуснат. В същото време обаче аптеките са обект на засилени проверки и 

дори имаше заплаха да бъдат затваряни за отпускане на лекарства без рецепта. 

“От една страна фармацевтите поемат част от огромната тежест на системата в 

момента, а от друга са гледани под лупа, без да разполагат с инстументариума, с 

който разполагат европейските им колеги като генерично заместване, предписване на 

лекарства по определен списък, електронна рецепта и прочие“, коментира Стоименова. 

По информация от фармацевти в момента те са обект включително на т.нар. “контролни 

покупки“ от проверяващите органи, които се представят за пациенти, за да се види дали 

се отпускат лекарства без рецепта. В момента обект на контролни покупки освен 

антибиотиците се оказват дори продукти като банка с физиологичен разтвор. 

Противовирусни лекарства и витамини са дефицитни 
Стоименова съобщи, че в момента има временен дефицит на лекарства. “Това са 

противовирусни продукти, имуномодулатори, някои продукти с витамин С, някои 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/aptekite-zaleti-ot-retsepti-s-obyaveni-za-efektivni-sreshtu-covid-19-lekarstva-news305157.html
https://www.mediapool.bg/aptekite-zaleti-ot-retsepti-s-obyaveni-za-efektivni-sreshtu-covid-19-lekarstva-news305157.html
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поливитаминни продукти и др. Ограничено е предлагането на витамин С, особено на 

продукти с по-високо съдържание на аскорбинова киселина.  Доскоро в аптеките се 

предлагаха около 20 разновидности на витамин С, докато сега има не повече от 2-3“, 

обясни Стоименова. Тя посочи, че към момента предпазни маски се предлагат от местни 

производители, но те не са сертифицирани като медицински изделия. Спиртът е в 

ограничени количества. 

Увеличението в цените на някои позиции на дезинфектантните и хигиенните материали 

е около пет пъти, каза още тя. В момента масово български фирми произвеждат 

продукти, които реално не са категоризирани като дезинфектанти, защото тази 

процедура изисква време. “Затова те се предлагат като козметичен или хигиенен 

продукт - почистващ гел на алкохолна основа. Те са със съдържание на етанол поне 

70%. Тези продукти са нови за българския пазар и затова сравнение с предишни цени не 

може да се направи“, каза Стоименова. 

“При лекарствата повишение на цените не се забелязва или ако има е в следствие на 

регулаторни причини. Законодателството за ценообразуването при лекарствата е 

много строго. Има пределни цени, които не може да се надвишават. Притежателите 

на разрешения за употреба на лекарствата по лекарско преписание могат еднократно 

в рамките на година да повишат цените им, и то само в рамките на инфлакционния 

индекс. Лекарствата без лекарско предписание също имат регистрирани цени. В 

България обаче няма фиксирани цени и затова е възможно да има разлика в цените на 

един и същи лекарствен продукт, предлаган в различни аптеки. Възможно е да има 

повишение на цените по НЗОК, поради отпадане на референтен продукт в групата, но 

и тук механизмът е друг, а не се дължи на спекула. Възможно е и при намаление на 

цените на лекарствените продукти (което се прави поне веднъж годишно за 

лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък), аптеката да не е 

актуализирала цените, а да е закупила въпросното лекарство на по-високи цени преди 

актуализацията на позитивния списък, и така също се появяват разлики, но и те не са 

предмет на спекула“, обясни Стоименова. 

Затова Българският фармацевтичен съюз е поискал да бъде своевременно уведомен при 

такива промени, за да може да разпространява тази информация към аптеките. 

Проверяващи търсят нотариални актове в аптеката 
В същото време аптеките са обект на масирани проверки от представители на 

многобройни институции. “Получихме много сигнали за проверки от всички краища на 

България, при които пред аптека са чакали за проверка 12 проверяващи едновременно, 

което освен, че не кореспондира с първоначално обявената цел на проверката, подлага 

и на риск противоепидемичните мерки, разпоредени от Националния щаб. Към 

момента се правят поне пет проверки едновременно, приключващи с пет констативни 

протокола. Те не касаят само цените, а се проверяват обичайни неща – начин на 

съхранение на лекарствата, попълване на регистри, заявки и доставки на лекарства, 

фармацевтичен порядък, дори са изисквани нотариален акт или друго основание за 

ползване на помещенията. Но ситуацията в момента не е обичайната и следва 

проверките също да бъдат съобразени с нея“, коментира Стоименова. 

Тя допълни, че прокуратурата не е установила спекула с лекарствени продукти, което е 

очаквано поради строгото законодателство при лекарствата, а що се отнася до 

медицинските изделия, там няма регулация на цените, така че когато производителите и 

търговците на едро повишават цените, логично тези продукти се предлагат на по-високи 

цени и в аптеките. Засега няма глоби, тъй като първо нарушенията се документират в 

констативни протоколи, а производството отнема време.  

Ситуацията изисква гъвкав подход 
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Стоименова посочи, че европейските регулатори са гъвкави в подхода си при такива 

ситуации и няма държава, която към настоящия момент да е подложила фармацевтите 

си на масирани проверки от пет институции едновременно. “Напротив, всячески 

правителствата се стараят да подкрепят фармацевтите, тъй като те са на първа линия в 

борбата с Covid-19, заяви тя.  

Стоименова даде пример, че инспекторатът на Агенцията по лекарствата във 

Великобритания е разпространил обръщение към фармацевтите, че спират рутинните 

инспекции и изготвянето на доклади от тях. “Обявиха, че преминават към поддържаща 

фаза, все още изпълнявайки контролната си роля, но по нов, различен начин, адекватен 

на пандемията. В Квебек, Канада разрешиха на фармацевтите да предписват 

лекарства по определен списък. Това се прави във Великобритания от 15 години. В 

Швеция е забранен достъпът на външни лица до аптеките и се допускат само 

пациенти”, каза тя. 

“Ситуацията в която се намираме показа, че е необходима еволюция на управленското 

мислене и въвеждането на гъвкав, подкрепящ и пропорционален подход към 

регулирането с фокус върху гаранции за безопасността на пациентите”, коментира 

Стоименова. 

“Вече има изключения в България, наложени от ситуацията – изключение от Закона за 

обществените поръчки в болнични лечебни заведения, производството на медицински 

изделия от шивашки цехове – включително бе обявено по медиите, че се подписват 

договори , инструкциите, разпространени от НЗОК във връзка от отпускането на 

лекарства за хронично болни и пр. Очакваме същият подход да бъде приложен и за 

българските фармацевти и те да бъдат подкрепени”, каза Стоименова.  

 

www.zdrave.net, 25.03.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n12538 
  

Предложение: 
  

Фармацевтите да имат право на генерично заместване, личните лекари – 

несъгласни 
  

Пациентски организации също против 
  

Когато в аптеката не е наличен конкретен предписан лекарствен продукт магистър-

фармацевтът да може да извърши генерично заместване. Това предлага здравното 

министерство в проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията 

и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Документът е публикуван 

на електронната страница на МЗ за обществено обсъждане, което ще продължи до 7 

април т.г. 

„Предложеното допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. внася модел на прогенерична 

лекарствена политика, съобразен с интересите на пациентите. Предлага се въвеждането 

на право на генерично заместване от магистър-фармацевтите в рамките на определената 

от изпълнителя на медицинска помощ терапия при изричното съгласие на пациентите“, 

се посочва в мотивите на вносителите. 

Според тях това ще доведе до намаляване на напрежението сред пациентите, които в 

противен случай ще бъдат принудени да търсят друга аптека, в която е наличен 

конкретно предписания им лекарствен продукт. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n12538
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Целта на предложения проект като цяло е подобряването на здравословното състояние 

на пациентите, при минимум лични разходи на средства и загуба на време, се казва още 

в мотивите към проекта. 

Междувременно Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) 

излезе с позиция, в която изразява несъгласието си с предложените промени. 

„Общопрактикуващият лекар познава изцяло своя пациент от години в био-психо-

социален аспект: анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични прояви, 

съпътстващи заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия и 

противопоказания, социална среда и навици, финансов статус и нагласи за придържане 

към една или друга терапия и др.. В същото време единствено ОПЛ може да проследи и 

познава ефекта от предхождащо лечение - липса или незадоволителен ефект от един или 

друг медикамент, активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка 

търговска форма, отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен 

определя и степента на сътрудничество от негова страна“, се казва в нея. По тази причина 

личните лекари смятат, че не е целесъобразно да се разреши генерична замяна, а 

фармацевтите да отпускат само точно предписания от лекарите лекарствен продукт. 

От НСОПЛБ изразяват мнение, че не трябва да се пренебрегва и възможността да се 

създадат корупционни практики и това може да се случи, ако бъде въведена опция за 

генерично заместване без съгласието на назначилия терапията лекар. 

"Има т.нар. интегрални схеми (хоризонтални и вертикални), които са особено удобни за 

собственици, които притежават цялата верига – производство- разпространение-

продажба. Има и такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката, 

включително", припомнят от НСОПЛБ.   

Несъгласие изразиха и от пациенткси организации „Заедно с теб“. 

„Считаме, че лекарите са тези, които определят нашето лечение, изписват нужните 

медикаменти, проследяват ефектите и носят отговорност за здравето ни. 

Общопрактикуващите лекари познават основно евентуално наши съпътстващи 

заболявания и най-добре могат да преценят правилните медикаменти. Всяко 

предложение в аптеката за замяна на изписани медикаменти ще разтревожи пациентите 

и ще създаде несигурност относно съвместимост, дозировка и ефективност на 

лечението”, пишат от „Заедно с теб“ в позиция до медиите. 

Пълният текст на проектонаредбата можете да видите тук. 

 

www.clinica.bg, 25.03.2020 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/11440-Protiv-zamestvaneto-na-lekarstva-sme 
  

ПРОТИВ ЗАМЕСТВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА СМЕ 
  

Фармацевтите да могат да заменят предписаните от лекар медикаменти с техен 

аналог, предвиждат промени в наредба на здравния министър. Ако предложението 

се одобри, това ще важи само за периода на извънредно положение. 

Общопрактикуващите лекари обаче заявиха в писмо до управителя на НЗОК проф. 

Петко Салчев, че не са съгласни с него. 
Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от 

лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично 

заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с 

професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез 

определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така 

както е зададено от лекуващия лекар. 

 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/24/naredba_4_generichno_izvunredno.pdf%20/t%20_blank
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/11440-Protiv-zamestvaneto-na-lekarstva-sme
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Възможността за генерично заместване 

съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който 

по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение. ОПЛ 

познава изцяло конкретния пациент от години в био-психо-социален аспект: анамнеза на 

живота, настояща клинична картина, алергични прояви, съпътстващи заболявания и 

терапия, съответните лекарствени взаимодействия и противопоказания, социална среда 

и навици, финансов статус и нагласи за придържане към една или друга терапия и др. В 

същото време единствено ОПЛ може да проследи и познава ефекта от предхождащо 

лечение - липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, активната му 

субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, отношението 

на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и степента на 

сътрудничество от негова страна. Съгласно т 2. на ал. 1 чл. 34 от НАРЕДБА № 4 ОТ 4 

МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, не се разрешава генерично заместване на предписания от 

лекаря лекарствен продукт, като изрично е посочено, че когато лекарственият продукт е 

предписан под търговското си име, се отпуска точно предписаният продукт. „Чл. 34. (1) 

 

При отпускане на предписани лекарствени 

 

продукти се спазва следният ред: 1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) когато лекарственият 

продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование 

на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, разрешен за употреба в 

страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват 

предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица; 2. когато 

лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно 

предписаният продукт. (2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен 

продукт, магистър- фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай 

датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея." Не трябва да 

пренебрегваме и възможността за създаване на корупционни практики, която би била 

насърчена от въвеждането на опция за генерично заместване без съгласието на 

назначилия терапията лекар. Има т.нар. интегрални схеми (хоризонтални и вертикални), 

които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига – 

производстворазпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, от 

второто ниво до аптеката, включително. Гореизложеното е основание, УС и НС на 

НСОПЛБ да отхвърли категорично въвеждане на генеричното заместване извън 

разписаното в актуалната, цитирана от нас наредба. 

 

www.clinica.bg, 25.03.2020 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/11436-Farmacevtite-shte-zamenqt-predpisani-lekarstva 
  

ФАРМАЦЕВТИТЕ ЩЕ ЗАМЕНЯТ ПРЕДПИСАНИ ЛЕКАРСТВА 
  

Промяната ще важи за периода на извънредно положение и ще става само със 

съгласието на пациента, подчертава министърът. Проектът е качен на сайта на МЗ 

за общедтвено обсъждане, което ще продължи до 7 април. 
Промяната ще важи за периода на извънредно положение и ще става само със съгласието 

на пациента, подчертава министърът. Проектът е качен на сайта на МЗ за общедтвено 

обсъждане, което ще продължи до 7 април. 

„При обявено извънредно положение 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/11436-Farmacevtite-shte-zamenqt-predpisani-lekarstva
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по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България магистър-фармацевтът, със 

съгласието на пациента, може да извърши генерично заместване на лекарско 

предписание в случай, че в аптеката не е наличен предписаният конкретен лекарствен 

продукт," предвижда наредбата на МЗ. 

 

www.vesti.bg, 25.03.2020 г. TC "www.vesti.bg" \f C \l "1"   

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/donchev-bankite-da-kazhat-

kolko-gyvkavi-shte-sa-6107368 
  

Дончев: Банките да кажат колко гъвкави ще са да ви дадат да дишате 
  

„Абсолютен приоритет е системата на здравеопазването и хората, които са на 

първа линия”, каза вицепремиерът Томислав Дончев 
  

Вицепремиерът Томислав Дончев коментира в студиото на „Здравей, България” 

по NOVA мерките, които премиерът Бойко Борисов обяви вчера за справяне с 

икономическите предизвикателства, пред които ни изправи разпространението на 

COVID-19. 

„Абсолютен приоритет е системата на здравеопазването и хората, които са на първа 

линия. 

Отделени са 40 млн. лв. от една от оперативните програми за закупуване на маски, 

защитни облекла, всякакъв друг вид оборудване, включително и нови респиратори. 

Допълнително са осигурени средства за тези 1000 лв. допълнително възнаграждение на 

екипите, които са в пряк контакт със заболяването, както и служители на РЗИ-та. 

Другото, което е спешно е увеличаването на капацитета на службите „Домашен 

патронаж”. 

Борисов: Отделяме милиарди за подкрепа на икономиката 
Стигаме до стопанските мерки, които трябва да покрият непосредствените последици от 

карантината. След здравната криза, вероятно ще трябва да се справим с последиците на 

икономическа криза. Според мен на първи етап, обявените вчера мерки са достатъчни”, 

заяви той. 

„Надявам се в следващите дни търговските банки да кажат какви ще бъдат нивата 

им на гъвкавост – да ви дадат шанс да дишате, 

да пропуснете една или две вноски“, каза още Дончев. По думите му всички трябва да 

проявят гъвкавост в тази ситуация, държавата е редно да помогне. „Парите, които 

пренасочваме, са 600 милиона, но при нужда ще стигнат милиард”, коментира Томислав 

Дончев. 

СО създава икономически съвет за подкрепа на бизнеса в София 
„Капитализацията на банките, която е една от икономическите мерки на кабинета, е за 

да могат да бъдат гъвкави при неплатени вноски от хора и фирми, а не да им разпродадат 

веднага къщите“, каза още той. 

Според него 

държавата може и да прибегне до теглене на заем, но все още е рано за тази мярка. 

„Можем да генерираме дълг, но това е мярка, към която да не прибягваме автоматично. 

Най-важното за нас е да покрием всички хипотези в тази ситуация”, каза Дончев. 

Данаил Кирилов призна: Регулирането на цените със закон не е правилно 
„Няма да откажем което и да е предложение”, каза Томислав Дончев за идеите на бизнеса 

относно икономическите мерки. 

 

 

http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/donchev-bankite-da-kazhat-kolko-gyvkavi-shte-sa-6107368
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/donchev-bankite-da-kazhat-kolko-gyvkavi-shte-sa-6107368
https://nova.bg/news/view/2020/03/25/282610/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82/%20/t%20_blank
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/borisov-otdeliame-miliardi-za-podkrepa-na-ikonomikata-6107349%20/t%20_blank
https://www.vesti.bg/so-syzdava-ikonomicheski-syvet-za-podkrepa-na-biznesa-v-sofiia-6107353%20/t%20_blank
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/danail-kirilov-prizna-reguliraneto-na-cenite-sys-zakon-ne-e-pravilno-6107255%20/t%20_blank
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      VINF  14:25:01  25-03-2020 

      GI1421VI.015 

      МС - промени - комисия 

      

      Приети са промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина 

           

      София, 25 март /екип, БТА/ 

        Правителството прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност 

по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщи пресслужбата на 

кабинета. На мястото на Белла Стоименова като представител на Министерството на 

здравеопазването член на Комисията става Любомира Любомирова. Тя е завършила 

Югозападния университет "Неофит Рилски" със специалност "Право". Работила е в 

Агенцията по обществени поръчки. В момента е главен юрисконсулт в дирекция 

"Правна". 

        Министерският съвет одобри за член на Комисията Георги Фотев като представител 

на Българския лекарски съюз на мястото на Лора Гурмева. Георги Фотев е завършил Нов 

български университет (НБУ) със специалност "Право". От 2000 г. е вписан като адвокат 

в Софийската адвокатска колегия. 

        За член на Комисията по прозрачност като представител на ИАЛ е одобрена и София 

Пенева. Тя е магистър по "Право", възпитаник на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски". От 2007 до 2011 г. е била служител на Министерството на здравеопазването 

в дирекции, специализирани в областта на лекарствената политика, а от 2012 г. работи в 

Изпълнителната агенция по лекарствата. В момента е заместник-изпълнителен директор 

на Агенцията. До момента представител на ИАЛ в Комисията по прозрачност беше Веска 

Гергова, се уточнява в съобщението. 

 

www.bnt.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

https://news.bnt.bg/news/balgariya-iska-ot-ek-osvobozhdavane-ot-mita-i-dds-pri-vnos-

na-stoki-ot-medicinski-harakter-za-borbata-s-covid-19-1045457news.html 
  

България иска от ЕК освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от 

медицински характер за борбата с Covid-19 
  

Със свое решение правителството одобри подаването на искане за получаване на 

разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от 

медицински характер, свързани с борбата с Covid-19, чрез включване в общо решение на 

Европейската комисия (ЕК). 

Искането е за включване в първото общо решение на ЕК за разрешаване на прилагането 

на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински 

характер и за стоките, внасяни от агенции за подпомагане при бедствия, с цел 

удовлетворяване на нуждите, свързани с тяхната дейност, за времетраенето на 

интервенцията. 

В приложение към искането е посочен списък на стоките, предмет на освобождаване от 

мита и ДДС при внос. 

 

 

 

 

 

http://www.bnt.bg/
https://news.bnt.bg/news/balgariya-iska-ot-ek-osvobozhdavane-ot-mita-i-dds-pri-vnos-na-stoki-ot-medicinski-harakter-za-borbata-s-covid-19-1045457news.html
https://news.bnt.bg/news/balgariya-iska-ot-ek-osvobozhdavane-ot-mita-i-dds-pri-vnos-na-stoki-ot-medicinski-harakter-za-borbata-s-covid-19-1045457news.html
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www.bnt.bg, 25.03.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

https://news.bnt.bg/news/ms-odobri-mehanizmite-za-razpredelyane-na-predpazni-

sredstva-i-postapili-dareniya-1045459news.html 
  

МС одобри механизмите за разпределяне на предпазни средства и постъпили 

дарения 
  

Средствата от даренията за превенция и лечение на COVID-19, постъпили в разкритата 

от Министерството на здравеопазването дарителска сметка, ще бъдат използвани 

единствено за тази цел. При даренията, независимо под каква форма са направени, 

изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва. Това реши Министерският съвет 

на база доклад от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. 

Министерството на здравеопазването ще предоставя информация на Националния 

оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официалната си интернет страница 

www.mh.government.bg за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както 

и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура. 

Националният оперативен щаб за борба с COVID-19 ще дава предложения, както по 

отношение на вида на закупуваните лични предпазни средства, дезинфектанти, тестове, 

лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други, така 

и по отношение на крайните получатели, в случите когато това се отнася до лекарствени 

продукти, апаратура и тестове за диагностика. 

Когато се касае за лични предпазни средства и дезинфектанти, предложение за 

разпределение ще дава Логистично-координационният център с ръководител главен 

комисар Николай Николов. 

Направените от Националния оперативен щаб и Логистично-координационния център 

предложения за разпределение ще бъдат одобрявани от министъра на здравеопазването, 

по регионални здравни инспекции (РЗИ). 

Конфискуваните в полза на държавата вещи от Агенция „Митници“ и предоставени на 

МЗ ще бъдат разпределяни по предложение на Логистично-координационния център, 

чрез регионалните здравни инспекции (РЗИ), на територията на цялата страна. 

Всяка регионална здравна инспекция ще организира разпределението на артикулите по 

лечебни заведения, държавни и общински институции, в съответствие с направеното от 

Логистично-координационния център общо разпределение. 

Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Логистично-

координационният център координират действията си и ежедневно извършват оценка на 

нуждите на лечебните заведения и институциите във връзка с разпространението на 

COVID-19. Приоритетно предпазни средства ще бъдат осигурявани на лечебните 

заведения за болнична помощ – структурите и отделенията, в които се лекуват болни с 

COVID-19, центровете за спешна медицинска помощ, РЗИ, гранична полиция, екипите 

на НАП и Агенция „Митници“, разположени на граничните пунктове, органите на МВР 

и социалните структури, които работят с уязвими групи от населението. Тези 

потребности се осигуряват чрез средства от бюджета на МЗ, по оперативни програми и 

дарения. Медицинската апаратура се осигурява за нуждите на лечебните заведения също 

със средства от бюджета на МЗ, по оперативни програми и дарения. 

Чрез държавното дружество „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се закупуват лични предпазни 

средства възмездно и се предоставят срещу заплащане на институции и ведомства, 

лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ – 

общопрактикуващи лекари, стоматолози, медицински центрове, аптеки, хранителни 

вериги, банкови институции и др. Финансирането е за сметка на бюджетите на 

http://www.bnt.bg/
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съответните ведомства и институции, физически и юридически лица. Аналогечен е редът 

и за дезинфектантите. 

Лекарствени продукти също ще се осигуряват за сметка на лечебните заведения – 

директно или чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД, както и под формата на дарения, при 

спазване на нормативната уредба. 

 

www.dariknews.bg, 25.03.2020 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1" 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prokuraturata-proveriava-za-opasni-

dezinfektanti-v-aptekite-2218690 
  

Прокуратурата проверява за опасни дезинфектанти в аптеките 
  

Софийска градска прокуратура е възложила извършване на проверка с цел реализиране 

на генерална превенция спрямо некоректни практики от страна на търговци, 

производители и други лица по веригата на снабдяване в търговската мрежа, съобщиха 

от прокуратурата. 

Поводът за това са станали материали, постъпили от сектор „Икономическа полиция“ на 

СДВР. В хода на осъществена служебна проверка от органите на МВР бил установен 

опасен за здравето на хората антибактериален дезинфектант. Посоченото на етикета на 

въпросния продукт не отговаряло на неговото съдържание. 

Веществото било изготвено от фирма в гр. София, като смесването на различни активни 

съставки било в произволно избрани съчетания и без спазване на каквито и да било 

технологични норми за концентрация на такива. Това го прави опасно както за живота, 

така и за здравето на хората, които биха го употребили. 

Сложната епидемична ситуация и въведеното извънредно положение на територията на 

Република България, с решение на Министерския съвет от 13.03.2020 г., са довели до 

изчерпване на дезинфектанти от пазара, а също така и на средства за защита – предпазни 

маски, ръкавици, очила. 

Наложилото се затваряне на националните граници, както и външни и вътрешни такива 

на Европейския съюз, затруднило тяхното внасяне от други страни. 

На свой ред, повишеното търсене на такива средства от страна на гражданите не само е 

затруднило снабдяването с тях в търговската мрежа, но и станало предпоставка за 

некоректни практики от страна на някои търговци. 

Постъпилата в Софийска градска прокуратура информация налага необходимостта от 

разширяване на възложената проверка, която ще обхване и нискобюджетни магазини от 

типа „Магазин за един лев“ на територията на гр. София. 

През последните седмици се наблюдава предлагане и на предпазни маски без обозначен 

производител, срок на годност, степен на биологическа активна защита, указание за 

еднократна или многократна употреба, страна на произход, технически характеристики 

на продукта, сертификати за стандартизация. 

Същото се отнася и за предлаганите на пазара ръкавици, като често на кутиите липсва 

маркировка за срока на годност, предназначение – за технически, медицински или за 

други специализирани дейности. 

Проверката следва да бъде извършена на случаен принцип по предварително съставен 

списък на търговски обекти на територията на град София от съответните контролни 

органи - Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор – Главна дирекция „Надзор на пазара“ - Регионален отдел НП 

Югозападна България. 
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Анонимни търговци ни заливат с фалшиви тестове 
  

Нова измама, свързана с COVID-19, жили интернет потребителите. Анонимни търговци 

вече предлагат в социалните мрежи тестове за коронавирус с неясен произход и 

съмнително действие, алармира Нова тв. 

Според оферта във Фейсбук сами в домашни условия можем да проверим дали сме 

заразени с COVID-19. 

„Професионален домашен бърз тест за коронавирус. Ако искате да знаете дали сте болен 

- не закъснявайте. Поръчайте го веднага-за 29.88 лв“. Препрати ме към една Facebook 

страница, която имаше двайсетина лайка и нямаше посочен някакъв уебсайт, не беше 

свързана с някаква организация“, обясни Евгени Терзиев. 

Евгени влиза в контакт с търговеца през страницата, откъдето се извършват продажбите. 

„Те казаха, че е кръвен тест, с който можем да се изследваме от вкъщи. Казват, че са 

немска фирма, но аз не вярвам, че това е вярно – просто искат хората по някакъв начин 

да им повярват”, допълва Терзиев. 

Потвърждават го и магистър-фармацевти. Засега при познатите по цял свят тестове кръв 

се взема само в болници, както и гърлен секрет. А изследването се прави в 

специализирани лаборатории. В домашни условия това е невъзможно - категорични са 

експертите. След като Евгени иска повече информация за фирмата и самите тестове, е 

блокиран. Негови приятели обаче продължават да пишат до търговеца, за да получат 

повече информация за начините на доставка. 

Според експерти по киберсигурност става дума за класическа измама в интернет. „Аз 

самият при опит да комуникирам с тях използвах профил под прикритие, за да им пиша. 

Много възможно е хората, които седят отсреща, никога да не разберем точно кои са. 

Въобще няма никаква информация за търговеца, имаме буквално в рамките на два дни 1 

-2 харесвания на отделни снимки“, посочи експертът по киберсигурност Любомир Тулев. 

Фармацевтите съветват дори да пазаруваме през интернет - да търсим ясна информация 

за търговеца и пълно описание за употребата на продукта и възможните странични 

ефекти. 


