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Бюджетът на НЗОК минава на второ четене утре 
   

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. ще бъде разгледан в парламента. Това ще стане на 

извънредно заседание на депутатите утре следобед. 

Припомняме, документът мина на второ четене през бюджетната и здравната комисия 

миналата седмица, като на заседанието очаквано бяха одобрени предложенията за 

промени на ГЕРБ. Едно от основните от тях бе по искане на Българския лекарски съюз и 

забранява прехвърляне на средствата в бюджета на фонда от перо в перо след като те 

вече са гласувани от депутатите. От съсловната организация на лекарите бяха 

категорични, че няма да подпишат анекса към НРД за 2019 г., ако това не бъде изрично 

записано в закона. 

ГЕРБ предложиха и други промени, сред които разрешението за нови болници да се 

одобрява от Министерския съвет, а не от Народното събрание, лечебните заведения да 

не са активна страна при пререгистрацията си и др. 

 

www.capital.bg, 26.11.2018 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/26/3351993_vecherni_no

vini_svetut_reagira_na_konflikta_ukraina_-/ 

 

Народните представители гласуват бюджета на НЗОК и ДОО на второ четене 

 

Парламентът ще заседава извънредно във вторник, за да приеме на второ четене 

бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено 

осигуряване (ДОО) за 2019 г. В комисията по бюджет най-разпалените дискусии бяха по 

промените, които се правят в здравните закони през преходните и заключителни 

разпоредби на бюджета на касата. Те предвиждат мегакомисия за медицински надзор, 

която ще прелицензира болници. Националният съвет по цените на лекарствата ще 

изготвя фармако-терапевтични ръководства за изписване на медикаменти, които няма да 

бъдат консултирани с лекарите, а до шест месеца ще бъде изработен единен финансов 

стандарт за всички болници. С бюджета на ДОО пък се увеличава максималният 

осигурителен праг на 3000 лв., както и минималният на земеделските производители - от 

350 на 400 лв. 

 

www.zdrave.net, 26.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
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Сдружение внася в МЗ петиция с искане за по-добри родилни грижи у нас 
 

Днес в 12 часа от Сдружение „Родилница“ ще внесат петиция в Здравното министерство 

с искане за по-добри родилни грижи в България, съобщи БНР. 

До момента под нея са се подписали 16 315 души. Исканията са провокирани от 

дългогодишните усилия на сдружението да има по-добри родилни грижи у нас и да се 

изработи нов медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Петицията започна 

след нелепата смърт на родилка от Сливен. 
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Пред БНР Нора Москова от Сдружение „Родилница“ заяви, че имат подкрепата на 

омбудсмана. Още през март Мая Манолова е дала препоръка на здравния министър да 

започне работа по изготвянето на нов медицински стандарт, припомни тя, но добави, че 

до сега това не се е случило. 

От сдружението настояват за нова дефиниция в Наказателния кодекс, свързана с 

насилието, упражнявано над родилки. Според Москова сега между първо и второ четене 

на закона няма време да се направи обществена дискусия по въпроса. Тази наша идея е 

съвсем нова и не виждам готовност за това, добави тя. 

Нора Москова отбеляза, че рядко тези жени търсят правата си в съда. Тя посочи още, че 

до момента няма осъдени за подобно деяние. 

 

www.news.bg, 26.11.2018 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   

https://news.bg/crime/zashtitata-na-moskov-s-protsesualna-iznenada.html 
 

Защитата на Москов с "процесуална изненада" 
 

Симеон Янев 
Да бъде направен сравнителен анализ на изследвания на партидата ваксините. 

Това искане отправи защитата по време на днешното съдебно заседание на делото срещу 

бившия здравен министър Петър Москов и заместника му Адам Персенски. Двамата са 

обвинени за вноса като дарение на ваксините "Пентаксим", "Еувакс Б" и "Тетадиф". 

Според прокуратурата искането на защитата е неоснователно, защото документи следва 

да бъдат изискани от самата фирма. Също така доказателствата се събират по време на 

досъдебното производство, а не по време на хода на самото дело. 

За адвокатите на подсъдимите искането на този документ е "процесуална изненада". 

Защитата поиска да се представят и всички оригинални документи от страна на 

прокуратурата, които са по делото. 

Съдът уважи искането на защитата. 

Делото продължи с представяне на свидетелските показания на Славей Тодоров, който е 

служител на завеждащ отдел "Осигуряване на качеството" в "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД. 

"Бул Био НЦЗПБ" е разполагал с така наречения сайт "Masterfile", с който е трябвало да 

се следи какво трябва да се извърши и каква е била производствената и работна дейност 

на територията на предприятието. 

Фирмата е разполагала с машина за пълнене на ампули и флакони, с която се осигурява 

стерилност, преглеждане и изследване на крайния продукт. Имало е и хладилни камери. 

Не се е изисквало разрешение от Изпълнителната агенция по лекарства за закупуване на 

такава апаратура, стана ясно още от думите му. 

Припомняме, последното съдебно заседание срещу бившия здравен министър Петър 

Москов и заместника му Адам Персенски беше отложено поради неявяването на 

свидетеля Славей Тодоров. 

Петър Москов е обвинен за това, че през 2015 г. в качеството си министър на 

здравеопазването не е изпълнил служебните си задължения. Обвинението е, че Москов 

е приел дарение от Министерство на здравеопазването на Турция под формата на 100 

хил. дози ваксина за деца "Пентаксим" - 0.5 мл." и 100 хил. дози ваксина за "Хепатит Б" 

- "Еувакс Б", като обаче ваксините не са разрешени за употреба на територията на 

България. Поради това не биха могли да отговорят на нуждите на имунизационния 

календар в страната. 

Заради действията на Москов според прокуратурата здравното ведомство е ощетено с 

325 233,87 лв. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/crime/zashtitata-na-moskov-s-protsesualna-iznenada.html
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Второто обвинение срещу бившия здравен министър е, че на 27 ноември 2015 г. като 

помагач умишлено е улеснил сключване на неизгодна сделка с "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД 

за дарение на 5 000 000 дози ваксини "БЦЖ". 

Третото обвинение на Москов е за в периода 20 юни 2016 г. - 1 юли 2016 г., като 

министър на здравеопазването и принципал на "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД, не е упражнил 

нужния контрол върху работа на лица, на които е възложено управлението на 

обществено имущество. 

 

  27.11.2018 г., с. 7 

 

Борисов, Кунева и още 80 свидетели на разпит за бартер с ваксини 

Делото срещу Петър Москов започна след предаване на журналистката Валя 

Ахчиева 

Досега бивши и настоящи министри - Теменужка Петкова, Ивайло Калфин, 

Николай Ненчев и Румяна Бъчварова, защитиха своя колега 

 

80 свидетели, сред които премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът във втория му 

кабинет Меглена Кунева, ще бъдат разпитани пред спец-съда по делото срещу бившия 

здравен министър Петър Москов за бартера с ваксини с Турция. 

Досега по шумното дело показания дадоха министри от кабинета „Борисов" 2 и 3 

Теменужка Петкова, Румяна Бъчварова, Николай Ненчев и Ивайло Калфин. Те обясниха 

пред магистратите, че подписали неприсъствено решение за ваксините на 28 май 2015 г. 

Получили го в кабинетите си от куриер на Министерския съвет и след като се запознали 

с него, го подписали, без Петър Москов да ги е убеждавал в нещо. 

Бившият здравен министър е подсъдим за 3 престъпления. Заедно с него обвинени са 

тогавашният му заместник Адам Персенски и трима служители на държавната фирма за 

производство на ваксини „Бул Био". 

Разследването на прокуратурата започна след предаване на журналистката от БНТ Валя 

Ахчиева. 

Скандалът с внесените от Турция ваксини „Пентаксим" и „Еувакс" и износа на БЦЖ 

гръмна в началото на 2016 г. 

Ваксината „Еувакс Б" пристигна като добавка към дарението и тя не е разрешена за 

ползване у нас. Министерството тогава обяви, че я е задържало на склад в случай на 

засилен бежански натиск. 

Като част от договорката с Турция България се задължи да дари 5 млн. дози ваксини 

срещу туберкулоза БЦЖ, произвеждани у нас. 

Вносът се наложи заради проблеми с доставките, които се задълбочиха през пролетта на 

2015 г. 

Според първото обвинение на Москов, което е за престъпление по служба, през юли 2015 

г. той е приел като дарение от Турция ваксини „Пентаксим" и „Еувакс Б", които не били 

разрешени за ползване у нас. От това са настъпили щети за над 325 000 лв. от платен 

ДДС за ваксините, твърди прокуратурата. 

Освен това било създадено недоверие във възможността на Министерството на 

здравеопазването да контролира лекарствената политика, твърдят прокурорите. 

Ваксините, които България дари, са произведени от държавното дружество „Бул Био" и 

министерството е трябвало да му плати над 440 хил. лв., изчислява прокуратурата. 

Задължението обаче отпаднало, след като бил сключен договор за дарение, с който 

фирмата дава ваксините на министерството. Заради това Москов е обвинен, че в 

съучастие като помагач е улеснил сключването на тази неизгодна сделка. 
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Третото обвинение на бившия министър е за безстопанственост. На 27 ноември2015 г. 

той превишил властта си и използвайки положението си и служебната зависимост на 

управителя на „Бул Био" Любомир Димитров, анулирал задължение на министерството 

към дружеството. Това станало чрез сключване на договор за дарение, по силата на който 

фирмата дарила на ведомството. 

5 милиона дози ваксина срещу туберкулоза. 

На 13 май 2015 г. министърът изпратил на дружеството писмо, с което му възложил 

производство на ваксини БЦЖ. Те уж били за нуждите на страната. Производствените 

разходи били 413 370 лв. 

След производството им през септември 2015 г. ваксините били изнесени за Турция, а 

управителят на дружеството поискал здравното министерство да плати разходите. 

Москов използвал служебното си положение и представил на управителя Димитров 

договор за дарение. По силата на него „Бул Био" дарявало на министерството изнесените 

за Турция ваксини. 

Оттогава досега Москов твърди, че няма проблем с ваксините, и дори настояваше 

прокуратурата да разследва кой е създал напрежението и атаката срещу министерството. 

„Това беше единственият възможен път, който да защити здравния интерес и да има на 

разположение ваксини за имунизационния календар. От друга страна, това се оказа и 

изгодно от финансова гледна точка за държавата решение", е позицията на Москов. 

Делото срещу него продължава през декември. 

 

www.zdrave.net, 26.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n7911 
 

Равнопоставени здравни каси са добрият модел за България 
 

Няколко равнопоставени здравни каси с личен избор на хората в която от тях да се 

осигуряват – това е добрият здравноосигурителен модел за България. Така смятат 

читателите на Zdrave.net, взели участие в анкета по темата. 

36,7%, или 140 души от участвалите в допитването 381 са посочили този отговор като 

предпочитан. 

Изненадващо, на втора позиция като добър за страната ни модел е посочен моделът 

„Семашко“, който се прилагаше у нас до промените през 1999 г. Него са предпочели 127 

души, или 33,3% от всички гласували. Припомняме, т.нар. модел „Семашко“ включваше 

изцяло бюджетно и изцяло държавно здравеопазване, като средствата за финансирането 

на системата се отделяха от държавния бюджет през данъците, без специални здравни 

осигуровки, и всички професионалисти в системата получаваха твърди заплати за 

определено работно време 

Официално заявеният като предпочитан от здравния министър Кирил Ананиев модел, 

при който се запазва основна осигуровка от 8%, внасяна в НЗОК, като към него се добавя 

допълнителна задължителна осигуровка в частен фонд, е предпочетен от 13,9%, или 53 

души от читателите на Zdrave.net, участвали в анкетата. 

Запазване на настоящия осигурителен модел с увеличаване на здравната вноска пък 

предпочитат 9,4 на сто от участниците в допитването. 

Най-малко гласове събира запазването на ситуацията такава, каквато е в момента, без 

никакви изменения. Този вариант е предпочетен от 3,4% от гласувалите в анкетата. 

Припомняме, през септември екипът на МЗ представи два варианта за 

здравноосигурителен модел, един от които се очаква да замени настоящата система. 

Според единия от тях НЗОК ще работи в конкуренция с още няколко равнопоставени 

частни здравни каси, а гражданите сами ще избират в коя от тях да се осигуряват. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n7911
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Другият вариант е Касата да остане основен осигурител, като към тази задължителна 

вноска се добави още една, също задължителна – в частен фонд. Този вариант предполага 

и още едно доплащане от пациента при непосредствена нужда от медицинска помощ – в 

размер на 15% съучастие при цена на медицинските услуги до 700 лв. 

За обсъждане на тези модели Здравното ведомство сформира работни групи, чиято 

работа се очаква да приключи днес. Междувременно министър Ананиев съобщи, че по 

време на работата се е появил трети вариант. Какъв е той и на какво точно са се спрели 

участниците в работата по моделите, предстои да разберем вероятно през следващия 

месец. 

 

www.clinica.bg, 26.11.2018 г.  

https://clinica.bg/6836- 

 

НЯМА ДА МЕСТЯТ НЗОК В ЦЕНТЪРА ПО ХИГИЕНА 

Догодина започва контрол над генетичните изследвания за предписване на 

лекарствените терапии 

 

Здравната каса няма да ходи в Центъра по хигиена, за нея ще се търси друга сграда. Това 

става ясно от последната публикувана стенограма от заседанието на Надзорния съвет за 

бюджета на фонда за догодина. Въпреки че то се състоя на 23 октомври, протоколът бе 

публикуван едва сега. 

По времето на предишния управител на фонда проф. Камен Плочев здравно 

министерство предвиждаше касата да се премести в нова сграда, за да има възможност 

да се съберат на едно място всички отдели на институцията. За тази цел беше определен 

Центъра по хигиена. Сега обаче се оказа, че има отстъпление от идеята. 

Не предвиждаш преместване на здравната каса в Центъра по хигиена, пита здравният 

министър Кирил Ананиев зам. заместничката си Жени Начева по време на заседанието 

на Надзорния съвет за бюджета на фонда. 

„В Центъра по хигиена – не.  

Това коментирахме с д-р Дечев, че оценката, която преди това и д-р Пенкова беше 

направила, там е абсолютно неподходящо и е доста неефективна инвестиция, и най-

вероятно би било по-разумно, ако касата се измести на друго място", отговаря тя. И 

допълва, че ще се търсят по-подходящи възможности и алтернативи в хода на годината. 

По време на заседанието стават ясни и други намерения за промени на здравната каса. 

На строг контрол от фонда ще подлежат генетичните изследвания, които фирмите 

правят, за да може на пациентите с онкологични заболявания да се предписват 

персонализирани терапии, чиято цена обаче е много по-висока от конвенционалните. За 

тази цел в бюджета за болнична помощ е заделен 1 млн. лв., става ясно от обсъждането. 

Целта е да се подобри контрола над изразходване ан средствата на касата. 

„Едно от главните места, чрез които се точи  

касата по линия на тъй наречените таргетни терапии, скъпоструващите, са тези 

генетични изследвания генетични. В момента, за да се започне определена таргетна 

терапия, пациентът трябва да има положителен резултат, че тя ще повлияе върху 

заболяването. Касата не заплаща тези генетични изследвания, затова ги плащат фирмите. 

И фирмата си избира лабораторията, в която трябва да се направи изследването и 

резултатът удивително съвпада винаги точно с препарата, който се предписва. 

Предложението е в бюджета да се отделят 1 млн. лв. за контрол на тези генетични 

изследвания, които фирмите предлагат", обяснява д-р Дечо Дечев, управител на касата. 

Контролът ще се извършва в Националната генетична лаборатория, а пробите ще се 

проверяват по избор на касата. 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/6836-
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„Контролът ще се прави, когато пациентът  

постъпи за терапия, той постъпва в дадена онкология. Отива нашият контрол и казва – 

на този пациент искам серума, взимаме и се носи в лабораторията, с която имаме 

договор", обяснява детайлите д-р Дечев, а надзорниците се съгласяват, че идеята е добра. 

„Превантивно е, пациентът могат да го направят луд само и само да вземат парите и да 

го изкарат, че е болен от рак", казва Григор Димитров от БСК, а д-р Дечев обяснява кой 

е другият механизъм, с който се мами касата. 

„Другото място, с което се точи е теглото. Изведнъж в някои болници всички пациенти 

са над 100 кг, няма 100. Там е малко по-трудно да се контролира", заключава той. 

 

23-29.11.2018 г., с. 10 

 

$5 МЛН. ЩЕ ИНВЕСТИРА В БЪЛГАРИЯ ИНДИЙСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА 

КОМПАНИЯ 

 

Един от най-големите индустриални конгломерати в Индия ще инвестира 5 млн. долара 

за изграждане на своя база в България. Целта на компанията е да развие бизнеса си отвъд 

океана и да отвори пътя си към европейския пазар. Това стана ясно по време на среща на 

зам.-министъра на икономиката Лилия Иванова с президента на индийската компания. 

България е избрана след внимателно проучване на страните от региона и 

инвестиционния климат в тях. Интересите на групата се разпространяват в различни 

бизнес начинания като фармацевтика, захарни индустрии, желязо и стомана, козметика 

и др. 

„Можете да разчитате на пълна подкрепа от Министерството на икономиката за Вашата 

инвестиция", подчерта Иванова. 

„България е страна с привлекателен инвестиционен климат, а ниските оперативни 

разходи са много атрактивни за нас", заяви президентът на индийската компания по 

време на срещата. 

С 30 клона, 18 производствени единици и над 10 500 квалифицирани специалисти, 

компанията има изградени предприятия в Индия, Шри Ланка и Бангладеш. Групата има 

също и два центъра за научноизследователска и развойна дейност и сътрудничество с 15 

мултинационални компании. 

 

 

 


