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ПРЕСКЛИПИНГ 

27 август 2019 г., вторник 

www.bnt.bg, 26.08.2019 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/pari-za-zdrave 

 

Порок за системата ли е доплащането за здраве? 

 

Здравното министерство регламентира възможности, при които на пациентите може да 

бъдат поискани пари в болниците. Мотивите - чрез промените се разрешава 

дългогодишният проблем с плащания на клиентите "под масата". Ще доведе ли това до 

съществена промяна и има ли риск да доплащаме повече? 

Гости по темата в Сутрешния блок бяха д-р Станимир Хасърджиев и адвокатът по 

медицинско право Мария Петрова. 

Хората плащат за всякакви допълнителни неща в болниците - в дела се оказва, че сестри 

по никакъв начин не са обслужвали пациенти, порочните практики да се плаща за 

болнични екстри трудно ще бъдат прекратени, коментира Мария Петрова. 

Според д-р Станимир Хасърджиев отдавна се знае какъв е проблемът - основният е, че в 

здравната система влизат по-малко средства, отколкото се изразходват. 

Пациентът трябва да бъде информиран постоянно, той трябва да бъде информиран за 

финансовите аспекти, тъй като постфактум са информирани, че дължат огромни суми, 

коментира Петрова. 

 

www.btv.bg, 26.08.2019 г.  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/doplashtame-4-mlrd-leva-za-

zdraveopazvane.html 

 

Доплащаме 4 млрд. лева за здравеопазване 

 

Министерството на здравеопазването предвижда промени в закона, които да 

регламентират какво се плаща от държавата и какво от пациентите 

 

4 млрд. лева доплащаме допълнително за здравеопазване. Това показват сметките, каза 

в „Тази сутрин” шефът на НЗОК д-р Дечо Дечев. 

Поводът за разговора с него са промените в закона, предложени от Министерството на 

здравеопазването. Те предвиждат изричен текст, според който болниците трябва да 

осигуряват лечението по НЗОК, без да искат и да приемат от пациентите плащане или 

доплащане. 

Предлага се и възможност за доплащане – ако пациентът иска, да може да плати или 

доплати за лекарство, изделие или метод на лечение, различни и по-скъпи от 

предвидените по клиничната пътека. 

Шефът на НЗОК изрази съмнения относно предложенията: „Не знам защо трябва да се 

променя закона при положение, че съществува наредба, която да укаже какво може да 

бъде доплащано и какво не. Тази наредба даваше възможност за нееднозначно 

тълкование какво може да се доплаща, какво не може да се доплаща. Популистките 

приказвания на някои политици, че в България всичко е безплатно и трябва да бъде 

безплатно – тези популистки приказки се сблъскват с реалността, където виждаме, че не 

всичко е безплатно”, посочи д-р Дечев. 
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Той добави, че за пръв път, по инициатива на Здравната каса, в алгоритъма на всяка 

клинична пътека пределно ясно ще бъде записано какво точно се покрива, както и 

пределно ясно какво не се покрива. 

 

www.bnr.bg, 26.08.2019 г.  

http://bnr.bg/shumen/post/101159339/onlain-chasove-pri-lekar 

 

Онлайн часове при лекар 

 

Цифровите технологии навлизат все по-широко в сферата на медицинските услуги.  

С помощта на платформата Супердок може да намерите лекар по всяко време на най-

удобното място и да резервирате час за преглед от мобилното си устройство, докато 

пътувате в колата или в градския транспорт. Платформата предоставя детайлна 

информация на едно място, без да е нужно да се ровите по форуми и сайтове, и осигурява 

директна връзка с лекари в различни специалности.  

Дигиталната платформа предлага възможност за търсене по специалност и 

местоположение, филтриране по пол, работа с НЗОК, обявени цени, като архивира 

минали резервации и разполага с информация за предстоящи часове. При желание от 

страна на потребителя напомня за предстоящ преглед чрез е-мейл и СМК€ 

Какво се промени за лекари и пациенти след създаването на здравни платформи ще чуем 

от разговора на Ирина Николова с Георги Христов, който е част от екипа на Супердок. 

 

www.clinica.bg , 26.08.2019 г.  

https://clinica.bg/9269- 

 

Ръст на заплатите на шефовете на РЗОК 

 

Увеличение е необходимо и за другите служители, в струтурите има недостиг на 

кадри, казват от НЗОК 

 

Мила МИШЕВА 

МЗ дава зелена светлина за увеличение на заплатите на директорите в РЗОК. Нов размер 

на индивидуалното им основно месечно възнаграждение е заложен в проекта за промени 

на Закона за лекарствата в хуманната медицина, през който се прави препратка за 

изменения и в Закона за здравно осигуряване. Както clinica. bg вече писа, НЗОК алармира 

за ниското заплащане, заради което висококвалифицирани служители напускат. 

Проблемът с възнагражденията обаче е налице не само при началниците на РЗОК, но и 

кадрите на други нива.  

В зависимост от професионалния опит заплатите на директорите на районните каси в 

момента варират между 900-3000 лв., съобщиха от НЗОК за clinica. bg. При 

контрольорите обаче те са под 1000 лв., a остър глад има именно за такива специалисти. 

Срещу такoва заплащане обаче трудно се намират лекари, които да работят на тази 

длъжност, коментираха още от фонда. 

Според проекта на МЗ управителят на НЗОК 

д-р Дечо Дечев има право да определи еднократно нова сума за основно възнаграждение 

на директорите на РЗОК в срок до три месеца след влизане в сила на предложените 

промени. Тя обаче не трябва надхвърля максималния размер на основната месечна 

заплата за съответното ниво и степен, в рамките на разходите за персонал по бюджета на 

НЗОК за съответната година, независимо от извършените или предстоящи увеличения, 
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става ясно от мотивите на МЗ. С промените се целят две неща. От една страна да се 

увеличат заплатите на директорите, които като цяло 

МЗ определя като "несправедливи", а от друга 

да се премахне голямата ножица в заплащането между отделните началници. Същите 

тези проблеми отново важат не само за управителите на РЗОК, а и при служителите на 

по-ниски нива, категорични са от НЗОК. Затова и още при подписването на КТД между 

д-р Дечо Дечев и синдикатите, се даде заявка за необходимост от увеличение на 

заплатите в структурите на РЗОК и привличане на повече млади кадри. 

 

www.bnr.bg, 26.08.2019 г.  

http://bnr.bg/kardzhali/post/101159453/raste-upotrebata-na-amfetamini-v-balgaria 

 

Расте употребата на амфетамини в България 

 

Ангел Шенков 

Расте употребата на амфетамини и екстази. Това сочи статистиката за последните 5 

години, заяви доц. Васил Атанасов, ръководител на Химикотоксилогична лаборатирия, 

ВМА. Причина за това е най-вече  ниската продажна цена. В България се увеличава 

употребата на този вид наркотици, като страната ни дори е регистрирала случаи на 

таблетки с изключително висока дозировка. Веществото MDMA в тях обикновено е с 

концентрация между 5 и 72 мг, докато в България то е стигало до 130 мг. 

 

www.zdrave.net , 26.08.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n10398 

 

Започва приемът на документи за четири от магистърските програми в МУ-Варна 

 

От 26 август 2019 г. започва приемът на документи за магистърските програми по 

специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи”, „Фармацевтичен 

мениджмънт и грижи”, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и „Опазване и 

контрол на общественото здраве” в МУ-Варна, съобщиха от учебното заведение. 

Специфичните условия за кандидатстване за всяка една специалност може да видите тук.  

Крайният срок за подаване на документи за тези специалности е 13.09.2019 г. 

От университета уточняват, че онлайн подаването на документи е опция, от която можете 

да се възползвате в удобно за вас време (24 часа в денонощието) – кандидатствайте от 

тук. Кандидат-студентите, които подават документи онлайн също така ще могат бързо и 

лесно да заплатят всички такси чрез системата за електронни плащания. Инструкции за 

онлайн регистрация …………………………. 

 

www.clinica.bg , 26.08.2019 г.    

https://clinica.bg/9282- 

 

Свръхрегулацията на лекарства да се преразгледа 

 

По този начин ще се решат част от проблемите с дефицита на медикаменти, 

смятат от асоциацията за паралелна търговия 

 

Свръхрегулацията на лекарствата от икономическа гледна точка би могла да бъде 

преразгледана. По този начин могат да се решат поне част от проблемите с дефицита на 

лекарства у нас. Това заяви изпълнителният директор на Българската асоциация за 
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развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) Боряна Маринова пред „Клуб 

Investor". 

„Свръхрегулацията от гледна точка на безопасността е задължителна. А от икономическа 

би могла да бъде преразгледана така, че българският пазар да стане малко по-атрактивен 

както за международните компании, така и за локалните бизнес субекти", каза 

Маринкова. 

От Асоциацията пдготвят предложения за промени в Закона за лекарствата. Целта е 

страната ни да може да участва в процедури по бърз внос на медикаменти, които са 

дерегистрирани у нас. 

„Това са лекарства, които са изтеглени от пазара поради липса на икономически интерес 

– по някаква причина то не е изпълнило икономическите очаквания на вносителите си, 

но продължава да има интерес към него от страна на пациентите. Поради тази причина 

много често хората пътуват в чужбина за да се снабдят с въпросния лекарствен продукт", 

поясни Боряна Маринкова. По думите и сега вносът на дерегистрирано лекарство е 

възможен само ако е предназначено за лежащо болен пациент, при условие, че лечебното 

заведение, в което е той, поиска от Изпълнителната агенция за лекарствата да разреши 

на търговец на едро да го внесе.  

От Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства искат да има 

регулярен внос на този тип медикаменти. Боряна Маринкова коментира още, че е 

възможно след излизането на Великобритания от ЕС 108 лекарства да се окажат в 

дефицит, поради невъзможност да бъдат внасяни по досегашните процедури." Това важи 

колкото за България, толкова и за всички останали страни от ЕС", допълни тя пред 

Bloomberg TV Bulgaria. 

Близо 600 сигнала за липсващи лекарства са подадени от пациенти през миналата година. 

 

www.btv.bg, 26.08.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/otstraniha-ot-dlazhnost-richard-velichkov-zaradi-

targovijata-sas-zabranena-dobavka.html 

 

Отстраниха от работа Ричард Величков заради търговията със забранена добавка 

 

Репортаж на bTV показа, че фитнес инструкторът извършва търговия с 

хранителна добавка за отслабване, съдържаща опасното вещество. 

 

Фитнес инструкторът Ричард Величков е отстранен от работодателя си. Това се случва 

след репортаж на bTV, който показа, че мъжът извършва търговия с хранителна добавка 

за отслабване, съдържаща опасното вещество „Сибутрамин". 

На запитване от страна на bTV, от фитнес веригата, където Величков е водил групови 

тренировки, заявиха, че компанията не е участвала по никакъв начин в продажбата, 

маркетинга и вноса на продукта, за който се предполага, че предизвиква инфаркти и 

инсулт. 

От веригата казаха още, че не са били запознати с дейността на Ричард Величков. 

Фитнес инструкторът е временно отстранен от провеждането на занимания, докато не се 

изяснят всички факти и обстоятелства, казват от веригата. 
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27.08.2019 г., с. 5 

 

Болница отваря врати за ученици с интереси към медицинските специалности 

 

Според последни данни от националната статистика по-малко от 20 на сто от лекарите 

са до 35 години. Все повече професионалисти по здравни грижи нямат стимул да останат 

в професията. Медицински сестри не достигат в лечебните заведения на България, за 

последните 3 години тези кадри са с около 30% по-малко. Инициатива в посока към 

промяна на тези нерадостни факти са предприели от фондация "Майки за донорство-то" 

заедно с МБАЛ "Надежда" -"Ден на професиите в медицината". Идеята и целта е да 

отворим вратите на болницата за учениците, за да видят как работят здравните 

специалисти -обясни в сутрешния блок на Радио София Мариела Куртева -председател 

на фондация "Майки за донорството". Ще бъдат представени по-отблизо професиите на 

хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог, ембриолог, лаборант и други специалисти. 

Намеренията на организаторите са били да има 1-2 посещения на месец, но има вече 

заявен интерес от страна на класове, родители и училища - най-вече от природо-

математически гимназии, дори не само от столицата, и най-вероятно групите и дните ще 

бъдат повече. 

 


