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ПРЕСКЛИПИНГ 

27 декември 2019 г., петък 

VINF  15:31:31  23-12-2019 
      MH1529VI.027 
      МЗ - БЛС - НЗОК - Национален рамков договор 
      
      Националният рамков договор между НЗОК и БЛС е подписан в  
      Министерството на здравеопазването 
      
      София, 23 декември /Димитрина Ветова, БТА/ 
          Националният рамков договор 2020-2022 е подписан между Надзорния съвет 
на НЗОК и Българския лекарски съюз в Министерството на здравеопазването, 
съобщи пресцентърът на МЗ. 
          Министерството на здравеопазването е предложило проект на промени в 
Закона за здравното осигуряване, които дават право да бъдат заложени 
изисквания за структурата на разходите за персонал. Законовите изменения вече 
са в Министерския съвет и ще бъдат гласувани на заседанието в петък, е съобщил 
здравният министър Кирил Ананиев след подписването Националния рамков 
договор 2020-2022 между НЗОК и БЛС. В изпълнение на ангажимента, който е 
поет на среща в МС с протестиращи медицински сестри, министър Ананиев е 
обяснил, че Националният рамков договор вече предвижда не по-малко от 50 
процента от приходите, които има лечебното заведения, да отиват за разходи за 
персонал. 
          Като пример Ананиев е посочил, че ако приходите на лечебното заведение са 
1 млн. лв., от тях не по-малко от 500 хил. лв. трябва да отидат за разходи за 
персонал. От тези 500 хил. лв., не по-малко от 80 процента, т.е. 400 хил. лв. ще 
отидат за възнаграждения на професионалистите по здравни грижи и лекарите 
при съотношение 1:1.6. Здравният министър е дал и друг пример: ако 
медицинската сестра взима 1000 лв., лекарят ще взима 1600 лв., като е уточнил, че 
и при двете суми говорим за "не по-малко".   
          Конкретните заплати на медицинските специалисти в отделните лечебни 
заведения ще се определят на база вътрешните правила, одобрени от 
колективния орган и от самото ръководство на болниците. Към момента около 90 
процента от държавните болници вече са покрили началните основни заплати по 
Колективния трудов договор /КТД/. От останалите държавни лечебни заведения 
има уверение, че при тези правила и при увеличените приходи, които ще имат от 
болничната дейност, ще постигнат нивата, заложени в КТД. 
 
www.btv.bg, 23.12.2019 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1" 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/12-8-mln-lv-poveche-za-dentalna-pomosht-prez-
sledvashtata-godina.html 
  
12,8 млн. лв. повече за дентална помощ през следващата година 
  
Българският лекарски съюз подписа Националния рамков договор 
  
12,8 млн. лв. повече за дентална помощ ще има през следващата година, след като 
Българският лекарски съюз подписа Националния рамков договор. 
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Добрата новина е за възрастните хора над 65 години, които ще могат да се 
възползват от безплатни протези. Те ще заплащат единствено за труд. 
Парите за зъболекарска помощ обаче трябва да се увеличат още, смята 
председателят на БЗС д-р Николай Шарков. 
След проверка на прокуратурата: Глоби за лекари и зъболекари за над 500 000 лв. 
„Поставихме едно условие, което не е за първи път. Догодина за здравни грижи, 
парите за над 18 години да бъдат увеличени. Не може толкова години този пакет 
да е все така беден. Гражданите получават 1 преглед и 4 дейности, но те са 
еднообразни”, допълни Шарков. 
Преговорите между Българския лекарски съюз и държавата за това как да се 
харчат парите за здраве – продължават. 
Очаква се да бъдат увеличени цените на над 200 клинични пътеки, както и да се 
даде яснота как ще се регламентира нивото на заплащане в сектора, след като 
Министерството на здравеопазването даде обещание на медицинските сестри да 
уреди този въпрос в рамковия договор. 
 
www.actualno.com, 23.12.2019 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   
https://www.actualno.com/society/zybolekarskijat-syuz-podpisa-ramkovija-
dogovor-s-nzok-news_1418265.html 
  
Зъболекарският съюз подписа рамковия договор с НЗОК 
  
БЗС подписа рамковия договор за 2020 г. с НЗОК."Новото е, че падна горната 
граница за всички наши граждани, които са обеззъбени. От догодина всички над 
65 години, които се нуждаят, ще им бъдат направени подвижни тотални протези. 
Самата протеза е безплатна, те трябва да доплатят цената на зъботехническия 
труд. Ние сме на пазарен принцип и цената ще бъде около 70-80 лв." Това съобщи 
председателят на Зъболекарския съюз д-р Николай Шарков пред журналисти на 
излизане от Министерството на здравеопазването, предаде репортер на Агенция 
"Фокус". 
"Винаги съм казвал, че пакета за деца е един достоен пакет, защото децата до 18-
годишна възраст имат право на един преглед и 4 дейности, които включват както 
кариес, така и неговите усложнения. Преди подписването поставихме едно 
условие – догодина за здравноосигурените лица над 18 години трябва да се 
вземат спешни мерки. Не може толкова години този пакет да е толкова беден и 
еднообразен. Има и едно нещо в НРД, което остава сякаш скрито – всички деца с 
психични проблеми, всички в социалните домове и всички лишени от свобода, се 
лекуват напълно безплатно", допълни още той. 
Очаква се подписването и на НРД за медицински дейности, като в момента БЛС е 
на среща при министъра на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК. 
ЛЮБОВ ПАВЛОВА 
 
www.btv.bg, 23.12.2019 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1" 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zaplatite-na-medicinskija-personal-vljazoha-v-
nacionalnija-ramkov-dogovor.html 
  
Заплатите на медицинския персонал влязоха в Националния рамков договор 
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След подписването на НРД се увеличават средно с 14% цените на над 250 
клинични пътеки 
  
Българският лекарски съюз и НЗОК подписаха Националния рамков договор 2020-
2022. 
Промени по него ще имат възможност да правят и двете страни, отбележи 
председателят на БЛС д-р Иван Маджаров и допълни, че всички изисквания на 
лекарите са изпълнени. 
В документа се регламентира и заплащането на медицинския персонал от болниците. 
Не по-малко от 50% от приходите на лечебните заведения ще бъдат насочени за 
работни заплати, като от тях 64% за лекари и 36% за специалисти по здравни грижи. 
НРД предвижда да се увеличат цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 
14%. Намалени са обемите със 7 на сто. 
Лекар без специалност ще имат право да извършват дейности под наблюдението на 
лекар със специалност. При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен 
за профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да 
бъде лимитиран. Отпадат и регулацииите и за изследвания при профилактика. 
Чрез НРД ще се увеличат средно с 18% цените на медико-диагностичните дейности, 
със 7% цените в СИМП за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по 
програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др. 
Няма да има промяна в рамковия договор по отношение на изписването на терапиите 
за хронично болните пациенти. Личните лекари ще могат да правят профилактични 
прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи. 
 
www.bnt.bg, 23.12.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 
http://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-spetsialisti-prekratikha-protesta-si-sled-
sreshchata-s-ministr-ananiev 
  
Медицинските специалисти прекратиха протеста си след срещата с министър 
Ананиев 
  
от Татяна Йорданова • Снимка: Десислава Кулелиева 
Медицинските специалисти прибраха палатките след разговора си с министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев. На излизане от срещата си с него, те споделиха, че 
вече са спокойни, след като здравният министър ги е уверил, че поне 50% от 
приходите от медицинските дейности на болниците ще бъдат разпределени за заплати 
на лекарите и медицинските специалисти. 
Разпределението ще става на базата на ясно разписани правила, които всеки директор 
на болница ще трябва да спазва. При случаи на нередност медицинските работници ще 
имат възможност да подадат сигнал към Медицинския надзор. 
Това обаче е само едно от исканията, за което медицинските специалисти настояваха 
почти година. Те заявиха, че ако не срещнат разбиране и по останалите въпроси, 
отново ще разпънат палатките пред Министерството на здравеопазването. 
 
www.nova.bg, 23.12.2019 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"   
https://nova.bg/news/view/2019/12/23/272737 
  
ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕ: В нови правила е заложено колко да отива за заплащане на 
персоналa 
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Съотношението за възнагражденията на медицинска сестра към лекар ще е 1 
към 1,6 
  
Златина Зехирова 
Лекарският съюз и Здравната каса се договориха как ще се харчат парите за здраве 
през следващата година. Според новите правила най-малко половината от приходите 
на болниците трябва да отиват за заплащане на персонала. 
Междувременно протестната палатка на сестрите се премести пред здравното 
министерство. Впоследствие обаче тя беше премахната, защото двете страни се 
споразумяха. По отношение на заплащането сестрите искат вътрешните правила в 
болниците, които се отнасят за заплащането и разпределението на заплатите, да бъдат 
публични и качени на сайт. Медицинските сестри остават в протестна готовност в 
случай, че дадените обещания не бъдат спазени. 
„Ние слушаме десет месеца какво ще се случи. Това, което трябваше да чуем тази 
седмица и днес е, че се е случило, това е проблемът”, посочи Бойка Атанасова, 
представител на протестиращите. 
Обещанието на здравния министър е, че в най-скоро време ще се промени законът, а 
оттам и в Националния рамков договор ще има разписана методика за заплащането на 
персонала. 
„От приходите, които има лечебното заведение, не по-малко от 50 на сто да, отиват за 
персонал”, каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 
Ако болницата иска да плаща на служителите си по-малък процент, това трябва да 
бъде заявено до здравния министър и решено също от него. 
„Всяко едно от тези неща, за които се договорихме, включително и за заплащането, ще 
го проиграем през февруари и март. Ако има нужда, ще го доизпипаме”, добави Иван 
Кокалов - член на Надзорния съвет на НЗОК. 
Съотношението за заплащане на медицинска сестра към лекар, ще е едно към едно 
цяло и шест. 
„Ако медицинската сестра взима 1000 лева, лекарят ще взима 1600. Ако има приходи, 
може да е над 1000 лева при медицинските сестри и над 1600 лева за лекар”, допълни 
Ананиев. 
Здравните власти обещаха, че ще променят закона така, че новите правила за плащане 
ще важат и в частните болници. 
Извън болниците - до последно имаше опасения, че с новия Национален рамков 
договор личните лекари няма да могат да изписват лекарства, чиято опаковка е за 
повече от 30 дни. Така пациентите щели да трябва да си ги купуват сами. Уверението е, 
че тези ограничения окончателно са отпаднали. 
Предвижда се още и увеличение на цените на над 200 клинични пътеки. За 
зъболечение пък ще бъдат отделени с близо 13 милиона лева повече през 2020-та 
година. С тях ще се покриват зъбните протези на възрастните на 65 годишна възраст, с 
изключение на работата на зъботехника. 
 
www.news.bg, 23.12.2019г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   
https://news.bg/health/stolichnite-dzhipita-se-pritesnyavat-za-retseptite-za-poveche-
ot-mesets.html 
  
Столичните джипита се притесняват за рецептите за повече от месец 
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Общопрактикуващите лекари в София област се притесняват, че остава нерешен 
проблемът с изписването на медикаменти, когато фабричната опаковка на 
лекарството е за срок на лечение повече от 30 дни. 
За това алармират те в отворено писмо до медиите. 
По думите им в този случай медикаментите няма да могат да бъдат изписвани на 
тримесечни рецепти и ще се налага пациентите да закупуват част от лекарствата си 
поради новите ограничения. 
Столичните джипита продължават да настояват този проблем да бъде решен и след 
подписването на НРД 2020, като изискват от БЛС и НЗОК конкретни указания за 
издаването на рецепти в тези случаи. 
 
 
 
 
 
www.clinica.bg , 23.12.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1" 
https://clinica.bg/10521-Ananiev-nai-pitan-v-NS 
  
АНАНИЕВ НАЙ-ПИТАН В НС 
  
Здравният министър Кирил Ананиев е отговорил на най-много въпроси от 
парламентарната трибуна-49 през последната осма сесия на НС. За периода от 1 
септември до 19 декември 2019 г. представителите на правителството са давали 
отговори на 269 въпроса и 15 питания, става ясно от последния отчет за дейността на 
НС. 
След Ананиев, най-много отговори е дала министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова – 40. Министърът на околната среда и водите Нено 
Димов пък е давал разяснения пред депутатите 34 пъти, министърът на земеделието, 
храните и горите Десислава Танева - 33, финансовия министър Владислав Горанов и 
МВР шефът Младен Маринов – по 25. Под 20 са отговорите на образователния 
министър Красимир Вълчев – 13 и министърът на икономиката Емил Караниколов - 10 
и т.н. 
Най-много въпроси и питания са отправили народните представители 
от БСП - Георги Гьоков от БСП– 33, Георги Стоилов – 25, Красимир Янков – 24, 
Валентина Найденова – 22, Иван Димов Иванов – 21, Лало Кирилов – 17, Георги 
Йорданов – 14, Надя Клисурска-Жекова – 13, Светла Бъчварова – 12, Кристина Сидорова 
и Георги Михайлов – по 10 и т.н. „БСП за България" е и политическата група внесла най-
много въпроси и питания - 279 въпроса и 19 питания. От ПГ на ПП ГЕРБ са отправили 
20 въпроса, народните представители нечленуващи в парламентарни групи – 15 и две 
питания. ПГ „Обединени патриоти" са внесли 11 въпроса и едно питане, от ПГ на ДПС и 
от ПГ „ВОЛЯ - Българските Родолюбци" – по 5 въпроса. 
През осмата си сесия 
Народното събрание е приело 41 закона, 74 решения и др. 
Парламентът е имал 37 редовни и 2 извънредни пленарни заседания. Внесени са 65 
законопроекта, като 31 от тях са на народни представители. Постъпили са и 84 проекта 
за решения, от тях 79 са от депутати. 
Сред приетите от Народното събрание нови закони са - Закон за държавния бюджет, 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., Закон за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и др. Закон за публичните 
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предприятия и Закон за марките и географските означения. Парламентът е гласувал 
промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за електронното управление, в 
Закона за електронните съобщения, в Закона за енергетиката, в Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и др. 
Парламентарен контрол е провеждан в 12 пленарни заседания. 
Използването време е било 35 часа и 27 минути. 
В този период е имало две изслушвания - на министъра на околната среда и водите 
Нено Димов за политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен 
произход вътре в страната и на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за 
спирането на спешния прием в Детската болница. 
По време на осмата сесия на 44-ото Народно събрание са проведени и две разисквания 
по питания на народни представители – към министъра на културата Боил Банов за 
политиките на правителството за гарантиране на свободата на словото в България и 
към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова за 
политиката на министерството за предотвратяване на опасността от воден режим в 
някои населени места.  
НС прие 124 закона през 2019 г.  
През 2019 г. Народното събрание е приело общо 124 закона, 199 решения, една 
декларация и обръщение към българския народ. Използваното парламентарно време за 
осъществяване на контролната функция от 11 януари до 19 декември 2019 г. е 115 часа 
и 13 минути. За този период парламентарен контрол е провеждан в 36 пленарни 
заседания. За този период в Народното събрание са били внесени 1077 въпроса и 55 
питания. Парламентът е провел 22 изслушвания на министри и пет разисквания по 
питания на народни представители. 
 
www.bnt.bg, 26.12.2019 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 
http://news.bnt.bg/bg/a/nad-1-910-000-leva-sbra-blgarskata-koleda 
  
Над 1 910 000 лева събра “Българската Коледа” до момента 
  
Седемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, 
което си поставя за цел да подпомогне лечението на деца и да осигури 
високотехнологична медицинска апаратура за диагностика, лечение и рехабилитация, 
продължава. Над 1 910 000 лева достигна набраната сума след края на 
благотворителния спектакъл, който се състоя навръх Коледа в Народния театър „Иван 
Вазов“. Това съобщиха от прессекретариата на Президента. 
Към момента са изпратени 484 000 дарителски SMS на номер 1117 и гласови 
обаждания на 0900 1117 от началото на кампанията, която беше обявена от 
президента Румен Радев в края на месец ноември. Оттогава досега в дарителската 
банкова сметка на инициативата са постъпили 1 395 000 лв., a 31 000 лв. са дарени чрез 
системата ePay.bg. 
На коледния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ присъстваха 
президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева, Цвета Караянчева, 
председател на Народното събрание, Негово Светейшество Българският патриарх и 
Софийски митрополит Неофит, дипломати, дарители, посланици на кампанията и деца, 
подпомогнати от „Българската Коледа”. 
Седемнадесетото издание на благотворителната инициатива продължава през цялата 
2020 година. Заявления за подпомагане на деца се приемат през цялата година. 
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www.btv.bg, 26.12.2019 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1" 
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ramkovijat-dogovor-za-dentalna-
pomosht-skara-stomatolozi-i-zabotehnici.html 
  
Рамковият договор за дентална помощ скара стоматолози и зъботехници 
  
Зъботехниците се оплакват, че никой не съгласува с тях договора 
  
Подписването на новия рамков договор за дентална помощ скара стоматолози и 
зъботехници. 
В договора са предвидени безплатни подвижни протези за хората, които имат нужда от 
такива. Пациентите обаче ще трябва да платят труда на зъботехника за изработването 
ѝ. 
„Всеки случай е различен. Зъботехниците са на чистия частен пазар. Цените варират. Аз 
не бих се ангажирал…”, каза вчера в предаването „Тази сутрин” председателят на 
Зъболекарския съюз д-р Николай Шарков. 
Никой обаче не коментира колко струва труда на зъботехниците и това според 
Асоциацията на зъботехниците е проблеми. 
„Трудът е твърде тежък и ценообразуването е система, в която до последната стотинка 
нещата са ясни. Нас никой не ни е питал – нито зъболекарския съюз, нито Здравната 
каса”, коментира в предаването „Тази сутрин” председателят на асоциацията Стоян 
Котев. 
По думите му обществото целенасочено се подвежда. 
„Това, което провокира нашето недоволство, беше точно изказването на г-н Шарков 
след подписването на договор. Той обясни какво представлява пакетът дентални 
дейности и когато се стигна до т. нар. безплатни протези, той каза, че всъщност не е 
отразена само цената за зъботехнически труд, която цитирам: „струва около 70-80 лв.”, 
обясни главният секретар на Асоциацията на зъботехниците Иван Бурджиев. 
По думите му подобно изказване е директно вмешателство в ценообразуването на 
техния труд. 
 
ww.btv.bg, 26.12.2019г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1"   
https://btvnovinite.bg/bulgaria/kiril-ananiev-za-vodnata-kriza-v-pernik-njama-
opasnost-ot-epidemija.html 
  
Здравният министър за водната криза в Перник: Няма опасност от епидемия 
  
След съмненията за бактериална инфекция от чешми в квартал "Проучване" 
няколко души от един и същи блок там са в болница от вчера 
  
Елица Попова 
Проблемите с водата в Перник се задълбочават. След съмненията за бактериална 
инфекция от чешми в квартал "Проучване" няколко души от един и същи блок там са в 
болница от вчера. 
Резултатите им все още се чакат. А днес здравният министър увери, че няма опасност 
от епидемия. 
Ремонтът в квартал „Проучване” е на финалната права, след като инсталацията бъде 
подменена ще се направи проба на водата дали е качествена. 



Page | 8 

8 

Хората от квартала са без капка вода втори ден. Преди седмица от чешмите им започва 
да тече вода със странен вкус и мирис. Празниците Райна изкарала при внуците, преди 
това обаче пила от чешмата и се оплаква от стомашно разтройство. 
След получаване на сигнал от Районтата здравна инспекция, че има проблем с 
качвстото на водата тя е спряна. Започва и спешна подмяна на целия водопровод. 
„Тук е стара водопреносната тръба, която е възможно, тъй като минава успоредно на 
нея и канализационната тръба, когато се спира да има пробиви и да засмуква канална 
вода”, обясни Камен Каменов - прокурист на "ВиК Перник". 
Има с съмнение за зараза, резултатите ще бъдат ясни до дни. 
"Плаче моето внуче, снощи го откараха с разтройство, бебе на 7 месеца, от болницата го 
изпратиха в София, защото има разтройство 3-4 дни. При толкова внимание, от водата 
която е къпано, не е да пие. За готвене всичко е стерилизирано и се изварява, но ето 
на....”, споделя Лиляна Христова 
За жителите на квартала беше докарана минерална вода, която свърши и после бяха 
снабдени с нови количества. В местната болница с оплаквания са настанени петима 
жители на "Проучване". 
„С повечето от тях, с които разговаряхме, казаха, че са готвили с вода от мрежата, миене 
на зъби, миене на съдове – има възможност да проникне причинител в техния 
организма”, каза д-р Диана Димитрова дежурен лекар в инфекциозното отделение на 
МБАЛ "Рахила Ангелова". 
„В момента са в добро състояние, но ние ги задържаме, докато не излязат пробите”, 
обясни д-р  Анатоли Митов, директор на МБАЛ "Рахила Ангелова". 
Водната криза доведе в болницата здравния министър и главния държавен инспектор. 
„Наблюдавам ситуацията от 24-ти декември, когато получихме сигнали, че може да има 
зараза - въобще не може да се говори за епидемия”, заяви здравният министър Кирил 
Ананиев. А самата Пернишка болница също е на воден режим. 
 
 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 
27.12.2019 г., с. 3 
  
Дрехите - по-евтини, за лекарствата - по-високи цени 
  
Има две групи разходи, които са съществени за човека или не в зависимост от 
възрастта. Това са облеклата и обувките, от една страна, и лекарствата и изобщо 
разходите за здравеопазване, от друга. 
За младите 2019 г. минава под знака на поевтиняване на облеклата и обувките. През 
повечето месеци от годината цените им са били по-ниски от същия месец на предната 
година. В месеците, в които е имало поскъпване, то е по-малко от процент. Разбира се, 
това се отнася за дрехите, които са вече в магазините. Новите колекции няма как да 
струват евтино или да поевтиняват бързо. Възрастните хора обаче са чувствителни 
към поскъпването на здравеопазването, а през 2019 г. там цените се вдигнаха. 
Средното увеличение в този сектор беше 0,4% на годишна база през януари 2019 г., но 
лека-полека набра ход и през ноември достигна 2,4%. 
Това се дължи главно на цените на лекарствата, които почнаха 2019 г. с почти нулево 
поскъпване, за да стигнат постепенно до 2,9% в края на годината. Същото е и с 
извънболничните медицински услуги. Колкото до болничните, според НСИ техните 
цени изобщо не са мръднали през 2019 г. Но изглежда статистиката не е най-
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надеждният източник за тези разходи, тъй като отчита само официалните. А в 
болниците, както се знае, се извършват и редица нерегламентирани плащания. 
 

 TC "В. Монитор" \f C \l "1" 
27.12.2019 г., с. 6 
  
Кабинетът гласува промени в закона за лекарствата 
  
Правителството ще разгледа днес промени в Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина. Кабинетът се събира на извънредно заседание в 9 часа. 
Министрите ще обсъдят и промени в бюджета на здравното министерство във връзка с 
увеличаване на капитала на търговското дружество, както и проекторешение за 
определяне на МБАЛ „Софиямед" ООД - София, за университетска болница. Министрите 
ще приемат и доклад за утвърждаване на разходите за командировки в страната на 
зам. министър-председателите, министрите и органите към МС за третото тримесечие. 
В дневния ред са предвидени общо 40 точки. Сред тях е и приемането на годишния 
доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации 
и висшите училища да периода 2017 -2018 година. 
 
 


