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      БСП поиска изслушване в парламента на здравния министър Кирил Ананиев 

във връзка с протестите на медицинските сестри 

      

      София, 27 юни /Десислава Антова, БТА/ 

            БСП поиска изслушване в парламента на здравния министър Кирил Ананиев във 

връзка с протестите на медицинските сестри. Това стана докато депутатите разглеждат 

промени в Закона за енергетиката, с които се създава платформа за търговия на газ. 

           По време на разглеждането Георги Йорданов от "БСП за България" поиска от 

името на групата изслушване в пленарна зала на министъра на здравеопазването Кирил 

Ананиев във връзка с "пълзящите" протести на медицински сестри и специалисти в 

страната. 

          Председателят на парламента Цвета Караянчева заяви, че ще се свърже с министъра 

на здравеопазването и ще информира народния представител. 
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Ананиев: На родителите на Мими не трябва да бъдат искани никакви пари 
  

Или става дума за техническа грешка, или някой е злоупотребил със служебното си 

положение 
  

На родителите на починалото миналата седмица от злокачествено заболяване момиченце 

не трябва да бъдат искани никакви пари. Това заяви министърът на здравеопазването 

Кирил Ананиев. „Изключително неприятно изненадан съм от това, че на родителите са 

изпратени фактура и напомняне за плащане. Или става дума за техническа грешка, или 

някой е злоупотребил със служебното си положение“, посочи здравният министър. 

Той присъства на представянето на роботизираната хирургична система за безкръвни 

операции Da Vinci в университетска акушеро-гинекологична. 

„От апарата Da Vinci ще могат да се възползват пациенти от цялата страна. Тази 

придобивка е достояние на всички български граждани. Стойността на апаратурата е 6 

млн. лв., от които 2 млн. лв. са инвестиция от Министерството на здравеопазването, 2 

млн. лв. от МУ-София и 2 млн. лв. от „Майчин дом“", каза Ананиев. 

Министърът окачестви днешния ден като празник, защото не всички държави могат да 

си позволят новата високоспециализирана технология, с която „Майчин дом“ вече 

разполага, а роботът е важен, тъй като с него в световен мащаб е спасен животът на над 

5 млн. души. 

От думите на министъра стана ясно още, че медицинските дейности, извършвани със 

системата Da Vinci се финансират и със средства от Националната здравноосигурителна 

каса. 

В официалното си изказване здравният министър подчерта, че грижата за детското и 

майчино здраве е акцент в работата на правителството, доказателство за което са и 

действията на Министерството на здравеопазването. В тази посока е и решението да 
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бъдат увеличени цените на клиничните пътеки за детско и майчино здравеопазване. 

„Непрекъснато се стремим да поощряваме работата и да подобряваме условията на труд 

в лечебните заведения, в това число и на работещите в акушеро-гинекологичните 

болници и отделения. Изключително важни за всички нас са както доволните пациенти, 

така и достойно оценения труд на медицинските специалисти. Именно това е фокусът на 

моите и на екипа ми усилия“, беше категоричен здравният министър. 

В отговор на журналистически въпрос относно липсващи онкомедикаменти във 

врачанската болница Кирил Ананиев подчерта, че вече неколкократно са проведени 

срещи между МЗ и притежателите на разрешителните за употреба на въпросните 

лекарства. Вследствие на тези действия едната фирма вече е снабдила българския пазар 

с необходимите на пациентите количества и лекарствените продукти вече са налични в 

лечебните заведения. Разговорите продължават, с оглед трайно преодоляване на 

възможността от възникване на дефицити. 

 

www.bnr.bg, 27.06.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

http://bnr.bg/horizont/post/101137452/za-vtori-poreden-den-specialistite-po-zdravni-

griji-v-mnogoprofilnata-bolnica-v-troan-shte-sprat-rabota 
  

За втори пореден ден медици в Троян спират работа 
  

Пламен Христов 
Специалистите по здравни грижи от многопрофилната болница в Троян излизат отново 

на ефективен протест заради ниското заплащане. 

Протестиращите настояват и за по-добри условия на труд, както и болниците да не са 

търговски дружества. 

„Не сме съгласни със заплатите, които получаваме, заплащането на нощния труд е малко, 

на разположението което даваме е малко. Надяваме се да бъдем чути, ако не, според мен 

най-добре ще бъде колективна оставка. Напускаме всички. Който иска да работи, който 

има мотивация за 620 лева основна заплата“, каза Дора Миревска, която работи в 

отделението по анестезиология и интензивно лечение. 

Протестът на медицинските работници в Троян не е насочен срещу ръководството на 

болницата, а срещу здравното министерство. 

И днес протестът на специалистите по здравни грижи от троянската болница е подкрепен 

от техни колеги от училищата, детските и социални заведения, лекари и граждани. Утре 

между 12 и 13 часа те отново ще преустановят работа за да протестират. 
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https://business.dir.bg/kompanii/ot-sanofi-podkrepihme-razvitieto-na-mladite-lekari-v-

stranata-i-balgarskiya-lekarski-sayuz 
  

От Sanofi подкрепихме развитието на младите лекари в страната и Българския 

лекарски съюз 

  

Лора Ивчева, Управляващ директор за България на френската биофармацевтична 

компания Sanofi и мениджър Търговски операции за региона на Централна и 

Югоизточна Европа 
  

- Каква роля играят големите фармацевтични компании за здравето на българските 

пациенти? 
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- За нас в Sanofi цел е да помогнем на хората да живеят живота си в пълния му потенциал. 

Едновременно сме до тези, които страдат от редки заболявания, както и до пациентите с 

дългогодишни хронични болести. Постоянно инвестираме в разработването на 

иновативни терапии, които значително да подобрят качеството на живот на пациентите 

и да предложат решения в области, които имат висока нужда от поява на терапия. 

Едновременно с това сме партньор на всички, които работят за достъпа на българските 

пациенти до по-качествено здравеопазване. Вярваме, че в България има много 

качествени специалисти, като за тяхното развитие и мотивация да останат да се 

реализират тук, има отговорност не само държавата, но и бизнесът. Затова Sanofi 

подкрепи финансово Българския лекарски съюз за развитието на младите лекари в 

страната. За тази година сме най-големият дарител по тази програма. С помощта и на 

останалите спонсори, 45 студенти по медицина ще получат едногодишна стипендия. 

Едновременно с това, през цялата година БЛС ще финансира участия в национални и 

международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 

години. 

- В това ли се изразява вашата социално-отговорна политика? 

- Освен разработването на нови ефективни лечения, наш дълг в Sanofi е образоването на 

пациентите и подпомагането на професионалното развитие на лекарите. Затова ежегодно 

организираме информационни кампании за превенция, ранна диагностика и правилно 

лечение на редица заболявания. 

През 2012 г. стартирахме кампанията "Открито за диабета", която продължаваме и до 

сега. Диабетът е новата световна пандемия. По данни на Международната диабетна 

федерация броят на хората с диабет в България на възраст между 20 и 79 години е над 

450 000. Последните години работим с Ивет Лалова по тази кампания и с това 

партньорство вярвам, че караме повече българи да се замислят и грижат за своето здраве. 

През 2018 г. започнахме друга мащабна информационна кампания "Открито за 

ваксините", с която акцентираме на сериозните здравни последствия от грипа и 

ефективната превенция чрез ваксинация. Ние сме първата компания, която осигури на 

българите достъпа до четиравалентна ваксина срещу грип за оптимална защита. 

От тази година стартирахме и информационна кампания за навременното откриване на 

заболяванията на черния дроб. Това е органът, който не боли и не дава навременни 

сигнали при нередности - ето защо и висок дял от населението, попада в рискова група 

по отношение на късното диагностициране на заболявания на черния дроб. Оказва се 

например, че близо 60% от хората в България рядко или никога не са си правили 

ехографско изследване на черния дроб, а почти 50% никога не са предприемали 

специализирано кръвно изследване, което искаме да променим. Също има и някои 

митове, които е нужно да се преодолеят: като например, че ако консумираме качествен 

алкохол няма риск за черния ни дроб. Всеки трети българин погрешно смята, че колкото 

е по-качествен алкохолът, който приема, толкова по-малък е рискът от чернодробно 

заболяване. Докато се оказва, че редица вредни навици оказват негативно влияние на 

чения ни дроб. 

- Превенцията ли е най-добрата защита от тежките заболявания? 

- Превенцията, навременното диагностициране и правилното лечение са комбинацията 

за поддържане на доброто здраве. Никой пациент не трябва да подценява знаците, които 

му дава неговото тяло и също така да не игнорира ежегодните профилактични прегледи. 

Имаме и редица продукти, които помагат за превенция и поддържане на качеството на 

живот на хората при съвременния му, не винаги здравословен ритъм. Да вземем 

например нарушенията в съня, нещо, което често приемаме за нормално. 

През 2016 г. проведохме националният стрес тест ЛЕКА НОЩ, който показа, че 80% от 

българите не се наспиват добре. Недостатъчния сън отключва сърдечно-съдови 
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проблеми, понякога и сериозни отклонения при метаболизма. Повдигнахме тази тема на 

Световния ден на съня, защото това е един от проблемите на съвременното общество, за 

който предлагаме решение. Горди сме, че наскоро българските потребители определиха 

Novanight за "Продукт на годината" в категорията "Хранителна добавка за сън" в 

тазгодишното издание на едноименната международна награда за иновации. Това е едни 

от продуктите, които пуснахме миналата година на пазара в България. 

 

www.actualno.com, 27.06.2019 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   

https://www.actualno.com/interview/maja-manolova-pred-actualnocom-ananiev-izlyga-

medicinskite-sestri-news_763028.html 
  

Мая Манолова пред Actualno.com: Ананиев излъга медицинските сестри 
  

Министър Кирил Ананиев излъга медицинските сестри. Така омбудсманът Мая 

Манолова коментира пред Actualno.com недоволството сред здравните работници, което 

продължава, въпреки преговорите със Здравното министерство. 

"Фактите са такива, той (министър Кирил Ананиев - бел. ред.) обеща и това е публично 

отразено във всички медии. В резултат на методиката, която той така и не показа, от 

първи юни ще бъдат променени заплатите на медицинските специалисти", отбеляза 

Манолова. Тя припомни думите на Кирил Ананиев, че няма да има медицинска сестра, 

която да получава по-малко от 950 лв. "Това просто не е истина", категорична бе Мая 

Манолова. Тя е убедена, че се изливат някакви виртуални милиони, които не достигат до 

хората. По думите ѝ освен да се обещава, трябва да се покаже и това как ще стане. 

Партийните субсидии 

По темата с парите на партиите, омбудсманът бе категорична, че дебатът е закъснял и 

нейната позиция е ясна още от самото начало - 1 лев партийна субсидия, за която са 

гласували хората по време на референдума, иницииран от "Шоуто на Слави". Решението 

е произнесено и аз нямам колебания, каза Манолова. Тя поясни, че е възможно да се 

търси допълнително финансиране за партиите, но в никакъв случай от частни субекти. 

"Може да има допълнителни целеви пакети, свързани с предизборни кампании, за 

безплатен достъп до обществените медии, допълнително финансиране за разяснителни 

кампании", предложи Манолова. Тя заяви, че в момента се прави опит машинното 

гласуване да бъде забранено, и то от Централната избирателна комисия. 

Двойният стандарт при храните 

По отношение на качеството на храните в държавите от Централна и Източна Европа, 

Манолова подчерта, че се е променила директивата, която е признала проблема. "Беше 

обявено, че се забранява предлагането на храни с различни съставки, но под една и съща 

марка", каза Манолова. Тя припомни последното изследване, направено по единна 

методика в Европа, което показва, че има 9% продукти, при които има различни съставки 

с еднакъв етикет, с еднаква марка и опаковка и още 22% с различни съставки и подобна 

опаковка. Тоест доказано е, че проблем има и е абсолютно забранено тази практика да 

продължава, коментира още омбудсманът. 

Презастрояването на София 

По време на протеста пред Столична община срещу презастрояването на София, 

Манолова заяви, че продължава да отстоява справедливите искания на гражданите за по-

чиста и достъпна градска среда, зелени площи, паркове и градинки. "Чувствам се една от 

протестиращите днес, тъй като сме имали десетки срещи и в Стрелбище, и в Лозенец, и 

в Дружба, и Младост, и Овча Купел", каза Манолова. 

Трябва да се сложи точка на разрешаването на строителство, в която и да е градинка, за 

отсичането дори на едно здраво дърво. Трябват други решения, които да обезщетяват 
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собствениците по един справедлив начин, без да ги противопоставят на правото на 

останали столичани да живеят нормално и да дишат нормален въздух. Няма столица, в 

която небостъргачите да никнат безразборно, без да се спазват основни правила, поясни 

Манолова. Тя поиска и ревизия на всички разрешителни за строеж в зелени площи. 

Ще се кандидатира ли за кмет? 

"Нямам решение дали бих сменила ролята. Аз съм сред гражданите, но също така съм и 

сред медицинските сестри, но повярвайте ми, нямам намерение да сменям здравния 

министър". Така Манолова коментира пред Actualno.com и слуховете, че ще се 

кандидатира за кмет на столицата. "Бях и с майките на болните деца, но няма да ставам 

социален министър, бях на протест и с шофьорите от градския транспорт, но няма да 

ставам ватман, допълни още тя. Когато реша, ще ви кажа. При всички случаи, ако реша 

да се кандидатирам за друга позиция, то ще бъде от позиция на гражданите, в защита на 

гражданите", заяви омбудсманът на Републиката. 

 

www.zdrave.net, 27.06.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
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Д-р Маджаров: Лидерството е умение, което всеки лекар трябва да усвои 
  

„Всички кадри в системата са изправени пред предизвикателство не само да лекуват, но 

и да имат умението да управляват процеси и да създават добавена стойност към 

медицинските услуги. Лидерството не е просто самоцел за печелене на дивиденти, а 

умение, което всеки един лекар трябва да усвои и да може да прилага в полза на 

общественото здраве“. Това каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред младите 

лекари в първата сесия от лидерското обучение за лекари на възраст между 30 и 40 

години, организирано от JA BULGARIA, съобщиха от съсловната организация. 

Според д-р Маджаров дигитализацията и иновациите са неизменен процес в 

съвременното общество и българските медици следва да бъдат добре подготвени и 

мотивирани за работа с новите технологии, защото само по този начин те могат да бъдат 

пълноценни, ефективни и да се чувстват удовлетворени от работата си. 

„Възможностите, които иновативното мислене и предприемаческите практики ни 

предлагат, са важна част от съвременната медицинска професия и БЛС е пряко 

ангажиран с обученията на лекарската гилдия в България, защото това е пътят страната 

ни да предлага конкурентни здравни услуги и ефективна и съвременна грижа за хората“, 

каза още д-р Иван Маджаров. 

Събитието е част от в европейската инициатива EE-HUB (www.ee-hub.eu).  В курса се 

включиха 21 лекари от 7 различни специалности – кардиология, алергология, 

неврология, дерматология, офталмология, хематология и онкология. Целта на 

инициативата е развитието на специфични лидерски и предприемачески умения у 

младите лекари в България, свързани с ефективното въвеждане на различни дигитални 

решения и иновации в медицинската практика, ключови за устойчивостта на 

медицинските процеси и системи. 

Тази година обученията се проведоха в рамките на няколко еднодневни сесии, по време 

на които участниците практикуваха нови нагласи и умения, които биха им били от полза 

в работата. Организираните обучения излязоха извън стандартната форма на 

преподаване,  имаха предимно практическа насоченост под формата на упражнения, 

ролеви игри, симулации на реални ситуации, анализ и обратна връзка. 

Инициативата е част от дългосрочна кампания на младите лекари в България, която цели 

по-доброто опознаване и боравене на родните ни медици с новите технологии и 

иновации в здравеопазването. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9874
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www.news.bg, 27.06.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1" 

https://news.bg/health/ananiev-uveri-che-lipsvashtite-onkomedikamentite-veche-sa-

nalichni.html 
  

Ананиев увери, че липсващите онкомедикаментите вече са налични 
  

Във връзка с липсващи онкомедикаменти във врачанската болница здравният министър 

Кирил Ананиев подчерта, че са проведени срещи между Министерството и 

притежателите на разрешителните за употреба на въпросните лекарства. 

Вследствие на тези действия едната фирма вече е снабдила българския пазар с 

необходимите на пациентите количества и лекарствените продукти вече са налични в 

лечебните заведения. 

Това заяви здравният министър Кирил Ананиев пред журналисти в университетската 

акушеро-гинекологична болница след представянето на роботизираната хирургична 

система за безкръвни операции Da Vinci. 

По думите му разговорите продължават, за да се преодолее възможността от възникване 

на дефицити. 

За пореден път Кирил Ананиев увери, че родителите на починалото миналата седмица 

от злокачествено заболяване момиченце, няма да платят нищо. 

"Изключително неприятно изненадан съм от това, че на родителите са изпратени фактура 

и напомняне за плащане. Или става дума за техническа грешка, или някой е злоупотребил 

със служебното си положение", посочи здравният министър. 

Относно апарата Da Vinci той поясни, че от него могат да се възползват пациенти от 

цялата страна. 

Стойността на апаратурата е 6 млн. лв., от които 2 млн. лв. са инвестиция от 

Министерството на здравеопазването, 2 млн. лв. от МУ-София и 2 млн. лв. от "Майчин 

дом", отбеляза Ананиев. 

По думите му не всички държави могат да си позволят новата високоспециализирана 

технология, с която "Майчин дом" вече разполага, а роботът е важен, тъй като с него в 

световен мащаб е спасен животът на над 5 млн. души. 

От думите на министъра стана ясно още, че медицинските дейности, извършвани със 

системата Da Vinci се финансират и със средства от Националната здравноосигурителна 

каса. 

В изказването си здравният министър изтъкна още, че грижата за детското и майчино 

здраве е акцент в работата на правителството. В тази посока е и решението да бъдат 

увеличени цените на клиничните пътеки за детско и майчино здравеопазване. 

Ананиев е категоричен, че се полагат усилия за подобряване на условията на труд в 

лечебните заведения, в това число и на работещите в акушеро-гинекологичните болници 

и отделения. 

 

www.btv.bg, 27.06.2019 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1"   

https://btvnovinite.bg/bulgaria/onkobolni-pacienti-sa-v-risk-zaradi-lipsa-na-

lekarstva.html 
  

Онкоболни пациенти са в риск заради липса на лекарства 
  

Намерено е временно решение – замяна на медикамента с двайсетократно по-скъпо 

лекарство 
  

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/ananiev-uveri-che-lipsvashtite-onkomedikamentite-veche-sa-nalichni.html
https://news.bg/health/ananiev-uveri-che-lipsvashtite-onkomedikamentite-veche-sa-nalichni.html
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/onkobolni-pacienti-sa-v-risk-zaradi-lipsa-na-lekarstva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/onkobolni-pacienti-sa-v-risk-zaradi-lipsa-na-lekarstva.html
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Маргарита Стефанова 
Пациенти са в риск заради липса на евтин медикамент. Вече два месеца той не се прилага 

в Онкологичния център във Враца, който лекува пациенти от цяла Северозападна 

България. 

Проблемът обаче засяга цялата страна. Потърпевши в момента са над сто пациенти на 

онкоцентъра във Враца. 

Хората там са без золедронова киселина от май. Но проблемът е повсеместен и е от 

началото на годината. 

Причината е спрян внос на медикамента. На места са преминали на алтернативно, но 

много по-скъпо лечение. 

Лекарството тушира метастази в костите, потиска болка, профилактира счупвания при 

онкоболни. Спирането й за кратко не е фатално, но не е желателно. 

Иван Игнатов от Бяла Слатина и Александър Иванов от Берковица са приятели по съдба. 

Запознават се в болницата след поставена и на двамата диагноза карцином на простатата. 

„Усещам, че имам болки по ставите, които преди ги нямаше, сега от два месеца нещата 

не са на добро ниво”, споделя Иван. 

Причината е прекъсната терапия със золедронова киселина. 

„Ние разчитаме на това, за децата няма лекарства, за назе, старите, нема лекарства”, 

споделя Александър. 

Още през февруари болницата е информирана от дистрибутора си, че поради 

прехвърляне на вноса от една фирма на друга медикаментът ще липсва евентуално до 

края на май. Но го няма и в момента. 

„То предпазва от усложненията на онкологичното заболяване. Защо това лекарство го 

има в Гърция, но не в България, защо го има в Румъния, защо го има в Украйна?”, пита 

лекуващият лекар доц. Николай Йорданов. 

Едно от предположенията за липсата на лекарството е, че цената му е твърде ниска и 

затова не се внася. 

„Аз не мога да отговоря, става въпрос за пари, само за пари”, смята д-р Григор Томов, 

директор КОЦ – Враца. 

Според Националната пациентска организация държавата е длъжна да осигури 

лекарството у нас. 

В момента евтини лекарства, които са добре утвърдени в световната практика и са първа 

линия на терапия, просто липсват от българския пазар!!! За съжаление, с цената на 

човешки животи”, заяви д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална 

пациентска организация. 

От Центъра за защита правата в здравеопазването алармираха, че по този начин през 

последните години от нашия пазар са изчезнали над 1500 лекарства. 

„Разликата в цената е пряка загуба за нас като граждани за бюджета на Здравната каса!”, 

казва д-р Стойчо Казаров от Център за защита правата в здравеопазването. 

Пред bTV здравният министър обясни, че са наясно с проблема, фирмата производител 

вече е вкарала количества от лекарството и че се водят се и други разговори, за да се 

преодолее дефицитът. 

След публичното оповестяване на проблема за двамата пациенти във Враца беше 

намерено временно решение – замяна на досегашния медикамент с друг, двайсетократно 

по-скъп. А пациентите чакат от държавата трайно. 
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www.bnr.bg TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" , 27.06.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101137966/ministar-ananiev-zaavi-che-ne-e-govoril-za-

zakrivane-na-bolnicite-vav-vidin-vraca-i-montana 
  

Министър Ананиев заяви, че не е говорил за закриване на болниците във Видин, 

Враца и Монтана 
  

Валя Апостолова - кор. на БНР в Кърджали 
Населението във Видин, Враца и Монтана намалява и обемът дейности, осигуряващ 

финансиране на болниците, не може да бъде постигнат. Това обясни в Кърджали 

министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той уточни, че не е говорил за 

закриване на тези лечебни заведения. 

Екипът на министър Ананиев е достигнал до извода, че не трябва да се разграничават по 

области лечебните заведения и извършваните от тях дейности, а въпросът да бъде решен 

на регионално равнище. Здравният министър обясни какво означава това: 

"Всяка една от трите болници Видин, Враца и Монтана, кои отделения - не, че са 

печеливши, както се каза, това не е търговия или пазар, а тези, които са силни, които 

дават високо качество на лечението, от които гражданите имат нужда". 

Една от приоритетните политики на Министерството е заплащането на медицинските 

сестри: 

"Така да бъде финансирането направено, че с всеки изминал финансов период приходите 

в лечебните заведения да нарастват и оттам да има възможност за увеличаване на 

разходите за персонал, съответно увеличаване на заплатите на професионалистите по 

здравни грижи". 

В Кърджали Кирил Ананиев представи две нови суперлинейки за нуждите на Спешния 

център, които ще поемат инциденти по пътя за Гърция. Двата автомобила са закупени по 

българо-гръцки проект. 

 

  

 TC "В. Сега" \f C \l "1"    28.06.2019 г., с. 1-3 
  

Северозападна България остава само с една болница, пръсната в три града 
  

Ще се закриват отделения в лечебните заведения заради по-добро обслужване, каза 

здравният министър 
  

Ана Атанасова 
Заради липсата на лекари и достатъчно население процесът по замиране на отделения и 

цели болници в по-отдалечените и бедни региони става все по-драстичен. Той вероятно 

ще доведе до това целият северозападен регион да ползва общи болници, а не всяка 

област - своя, с максимален брой отделения. Това означава, че Видин, Враца и Монтана 

може да имат общо отделение по педиатрия в единия от градовете, по хемодиализа - в 

другия и т.н. 

Трябва да се премине към комплексно разглеждане на медицинското обслужване на 

територията на целия северозападен регион, а не на ниво отделни области, сподели 

здравният министър Кирил Ананиев след среща с директорите на областните болници 

във Видин, Монтана и Враца.  "Това, което искаме да направим, е да подобрим 

обслужването на населението. Тези отделения и клиники, които са добри в дадената 

http://bnr.bg/horizont/post/101137966/ministar-ananiev-zaavi-che-ne-e-govoril-za-zakrivane-na-bolnicite-vav-vidin-vraca-i-montana
http://bnr.bg/horizont/post/101137966/ministar-ananiev-zaavi-che-ne-e-govoril-za-zakrivane-na-bolnicite-vav-vidin-vraca-i-montana
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област, ще останат да работят, а тези, които са доказани, че са по-добри в другата област, 

там ще концентрираме нашите усилия като капацитет. Независимо от това дали говорим 

за Видин или Враца, това е един регион, в който хората трябва да получат най-доброто 

обслужване. Тях ги интересува да бъдат здрави и добре лекувани, а не дали това ще се 

случи в структурата, наречена МБАЛ-Враца или МБАЛ-Монтана. Най-важното, което 

трябва да знаят, е, че по този начин ще бъде гарантирано комплексно обслужване на 

населението“, обясни здравният министър. 

„Всички на срещата бяхме единни, че обстоятелствата изискват кардинално решение, 

защото в противен случай болниците ще изпаднат в тежко финансово и икономическо 

състояние. Още следващата седмица ще направим първата среща, на която да обсъдим 

преструктурирането на тези три лечебни заведения. Няма време за отлагане“, беше 

категоричен Ананиев. Той допълни, че е получил подкрепата и на тримата директори за 

идеята. 

Ананиев обясни, че това е и причината за ниските заплати на медицинските сестри, 

особено във Враца и Видин. "Пари за ръст на възнагражденията има, въпросът е, че те 

трябва да се изработят", каза Ананиев. "При демографския срив в двете области, следван 

от кадровия проблем и дълговете на лечебните заведения, това е трудно", поясни 

министърът. 

Идеята предизвика реакцията на БСП, чиито представители поискаха Ананиев да обясни 

в парламента как ще обезпечи медицинската помощ на хората от Северозападна 

България. От левицата смятат, че така се нарушават поне два принципа. „На първо място 

това е конституционното право на всеки български гражданин да получи своевременна 

медицинска помощ, защото ако неврологичното отделение във Видин не е с добри 

финансови резултати и бъде закрито, пациентите от Брегово трябва да получат 

медицинска помощ в неврологичното отделение в областната болница във Враца. Това 

са над 150 километра, при ясно какво състояние на пътищата. На второ място областните 

болници в България са гръбнакът на българското здравеопазване, те са една система и са 

многопрофилни - не може да закриеш едно отделение, защото нарушаваш нормалния 

ритъм на получаване на медицинска помощ и консултации в другите отделения“, гласи 

декларация на БСП. 

  

ДИРЕКТНА ОПАСНОСТ 
От 1 юли инфекциозното отделение в областната болница в Кюстендил се закрива, 

цитира "Дарик" общинския съветник в града Огнян Атанасов. Причината е, че 

специалистът, който е работил там, се премества на работа във ВМА. "В момента 

отделението е пълно с деца, болни от морбили. Имаме квартал с 11 000 - 12 000 души, 

което е предпоставка това отделение да се пълни постоянно”, заяви Атанасов. Заради 

липса на специалист беше затворено АГ отделението в Ямбол, но скоро то отново ще 

отвори, тъй като болницата там е договорила да бъдат командировани лекари от 

Университетската болница в Стара Загора. 

 

 TC "В. Стандарт" \f C \l "1"   28.06-04.07.2019 г., с. 2 
  

"Авитохол" анализира сценарии за климата, изкуствен интелект ще избира най-

подходящите молекули за ново лекарство 
  

Ще стане ли „Биг брадър" суперкомпютърът? 
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Към устройството ще идват данни от банки, социални мрежи и фирми, но няма да 

са лични, казва член-кореспондент Светозар Маргенов 
  

България купува суперкомпютър. Новината, съобщена от премиера Бойко Борисов, се 

извъртя двайсетина пъти в публичното пространство и предизвика сериозен интерес. 

Ентусиастите се запитаха за какво служат суперкомпютрите, скептиците - за какво 

България ще даде 17 милиона евро, а любителите на политически сценарии -защо пък 

точно в София ще бъде разположен компютър, който да обслужва страните от Източна 

Европа. Мнозина пропуснаха факта, който е важен за носталгиците - че България е била 

износител на суперкомпютри по времето на соца, за който в учебниците по история не 

бива да се пише нищо хубаво. 

Тогава обаче думата компютър не е съществувала и той се е наричал "матричен 

процесор". Един от тях се е помещавал в едно от мазетата на БАН и се е изнасял в 

страните от социалистическия блок. През 1985 година чрез него сме изчислявали 

възможностите за добив на нефт и газ. Продавали сме го и на Съветския съюз, където, 

според разказите, чрез него е изчислявана траекторията за кацане на космическа ракета. 

"Засега това още се разказва като легенда, но може и да е вярно", казва член-

кореспондент Светозар Маргенов, който отговаря за Центъра за върхови постижения, 

ръководен от Института по информационни и комуникации и технологии, натоварен да 

закупи поредния суперкомпютър. 

В момента и в тяхното мазе работи такъв, но животът на тези устройства е около 7 

години, след което стават неефективни и започват да хабят прекалено много енергия. 

Имало е и един, закупен по времето на Сергей Станишев, който е служил основно хората 

да се учат как да работят на това прекалено сложно устройство. 

"Авитохол", който е производство на Хюлет Пакард, но носи името на първия в именника 

на българските царе, работи в едно от мазетата на БАН. "Засега се смята, че мазетата са 

най-неуязвими за други въздействия", обяснява Маргенов. 

През 2018 година по оперативната програма за наука и образование те печелят 

възможността заедно с още няколко институти и университети да станат Център за 

върхови постижения и догодина да закупят нов и още по-съвременен суперкомпютър, 

който ще струва около 5 милиона лева. Двете устройства междувременно ще трябва да 

работят заедно, докато "Авитохол" предаде Богу дух и излезе в заслужена пенсия, тъй 

като вече няма да бъде толкова ефективен. За времето, в което е работил в БАН, той 

обаче си е заслужил пенсията - така например благодарение на него всеки ден 

получаваме прогнозата за времето в местен мащаб и информация какво е замърсяването 

в столицата, обяснява чл.-кор. Маргенов. 

Ще се превърне ли новият суперкомпютър в "Биг брадър", се питат хората, запознати с 

информацията, че към устройството ще идват данни, обработвани от банките, 

социалните мрежи и фирмите. 

"Хората нямат основания да се притесняват, че при нас ще изтекат техните лични тайни, 

тъй като при нас информацията идва деперсонализирана. Ние не знаем какви хора се 

крият зад тези данни. Тя ни е нужна за вземане на конкретни решения. В същото време 

обаче в социални мрежи и други информационни масиви тя е много по-пълна и никой не 

знае какво да очаква", казва Маргенов. 

"Що се отнася до суперкомпютъра, ние анализираме данни, които не са персонални, но 

те могат да бъдат извлечени посредством социалните мрежи", казва той. 

"Нашият суперкомпютър има един кръг задачи, които трябва да реши. В Германия сред 

тях би било самолетострое-нето и автомобилостроенето, но ние не се занимаваме и с 

двете. За България една важна конкретна област са метеорологичните и климатичните 

прогнози, за които си партнираме не само с НИМХ, но и с Националния институт по 
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геофизика, геодезия и география (НИГГГ). В първия случай може да бъде дадена много 

точна прогноза в рамките на три дни, а с другия институт имаме и варианти, при които 

могат да бъдат зададени сценарии за промените на климата след 20,30,50 години. При 

това не за света, а конкретно за България. Компютърът не може да направи грешка, ако 

учените му подадат правилен сценарий. Това би помогнало да вземем най-правилното 

решение, когато съответният момент настъпи. Винаги съм казвал, че компютърът не 

може да сгреши. Ако това се случи, грешката е неправилната команда от човека", казва 

още Маргенов. 

От Центъра за върхови постижения, който ще закупи следващия суперкомпютър за около 

4-5 милиона, се очаква да произведе анализ на данните какви промени се очакват в 

климата и с какви решения ще излезем ние. Същото е и положението при замърсяването 

на въздуха - всяка прогноза, която четем на сайта на общината, е направена благодарение 

на взаимодействието на суперкомпютъра с учени от други институти. 

Една от най-благодатните сфери, в която се работи заедно с Института по 

молекулярна биология, както и с Медицинския институт и факултета по химия и 

фармация на СУ, е свързана със създаването на нови лекарства. "Тук имаме много 

силни резултати, защото суперкомпютърът може да прецени от 1000 потенциални 

молекули, използвани за ново лекарство, кои да елиминира и да останат максимум 

20. След това вече те се изследват с класическите средства на медицината, но не се 

хаби този огромен труд", обяснява Маргенов. Според него по този начин може да се 

достигне и до така наречената персонали-зирана медицина, която да определя кои 

конкретни "агенти" биха подействали благоприятно на човек с дадено заболяване. "Тук 

обаче идва отговорността на фармацевтичната индустрия. Големите компании могат да 

инвестират 100 милиона лева и да спечелят милиард и по света така се прави. Но в 

България няма толкова амбициозен бизнес", допълва той. 

Стела СТОЯНОВА 

 

 


