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ПРЕСКЛИПИНГ 

29 май 2019, сряда 

VINF  12:31:31  28-05-2019  

        БЛС - НЗОК - клинични пътеки 

        
       Цените на клиничните пътеки за лечение на деца ще се увеличат 

        
       София, 28 май /Екатерина Тотева, БТА/ 

            Исканията на Българския лекарски съюз /БЛС/ за повишаване на цените на редица 

клинични пътеки и най-вече на тези в педиатрията са изпълнени. Това става известно от 

проекта на Анекса към Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г., 

публикуван на официалната интернет страница на НЗОК, съобщиха от БЛС. 

          Така, с влизането в сила на Анекса към НРД 2018 г., всички пътеки, които в сега 

действащия Анекс към НРД 2018, са общи за деца и възрастни, ще бъдат разделени в 

отделен Пакет и ще бъдат финансирани изцяло като Пакет "Педиатрия".     

             Цените на клиничните пътеки, изпълнявани в клиники/отделения по "Педиатрия" 

в структури от трето ниво на компетентност се увеличават с 30 на сто, а тези от първо и 

второ ниво на компетентност с 20 на сто. Поради значителните разходи за хирургично 

лечение на деца, както и необходимостта от по-продължително проследяване на 

състоянието им, е било договорено увеличение с 50 на сто на цените на клинични пътеки 

за операции на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва. 

          Увеличението на цените в областта на пулмологията ще бъде с 10 на сто, като там, 

където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат 

завишени с 20 на сто.  

          Повишаване с 10 на сто ще има и на цените на терапевтични клинични пътеки, 

изпълнявани в отделения по "Вътрешни болести", "Кардиология" и "Анестезиология" и 

интензивно лечение "от първо и второ ниво на компетентност.  

            Имайки предвид факта, че за изпълнението на клинични пътеки в областта на 

"Инфекциозни болести", са необходими значителни средства, както за диагностициране 

на съответното заболяване, така и за лечението на пациентите, договореното увеличение 

при тях е в размер на 20 на сто. В подкрепа на демографската политика със 100 лв. е 

увеличена цената на клинична пътека "Раждане" - от 750 на 850 лв. Увеличение има и 

при цените на амбулаторни процедури. 

           Проектът на Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. е 

публикуван на официалната интернет страница на НЗОК за 14-дневно обществено 

обсъждане. 

 

www.bnr.bg, 28.05.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101124656/nsts-obsajda-proekta-za-promana-na-naredbata-

za-medicinskata-ekspertiza 

 

Участниците в НСТС на различни позиции за формулата за процента на 

нетрудоспособност 

 

Правителството, синдикатите и работодателите са на различни позиции за формулата, по 

която се определят процентите нетрудоспособност. Това стана ясно след заседанието на 

Тристранния съвет.  

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101124656/nsts-obsajda-proekta-za-promana-na-naredbata-za-medicinskata-ekspertiza
http://bnr.bg/horizont/post/101124656/nsts-obsajda-proekta-za-promana-na-naredbata-za-medicinskata-ekspertiza
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Предложението на Министерството на здравеопазването е хората да получават 20 % за 

съпътстващите заболявания, ако имат поне две диагнози с над 50 на сто намалена 

трудоспособност. Промените в медицинската експертиза засега се подкрепят само от 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и се отхвърлят от 

останалите работодателски организации и от КНСБ.  

От "Подкрепа" настояват предложението за 20 % да важи само за една диагноза с 50 и 

над 50 на сто неработоспособност. Според работодателите е нужна радикална промяна 

за оценка на функционалността на хората с увреждания.  

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за промяна на 

Наредбата за медицинската експертиза заради недоволство на хората с увреждания 

според които сегашния регламент ги ощетява.  

Здравното министерство предлага в експертните решения да се вписва и кодът по 

международната класификация на болестите като мярка срещу фалшивите ТЕЛК-ове. 

Кодът показва диагнозата и с него ще може да се проследи кога е поставена и какви 

изследвания са правени, за да се използва от лекарите в ТЕЛК, се изгражда връзка между 

системите на Здравната каса и органите на медицинската експертиза. 

 

www.bnt.bg, 28.05.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/tristranniyat-svet-ne-prie-promenite-v-naredbata-za-

meditsinskata-ekspertiza 

 

Тристранният съвет не прие промените в Наредбата за медицинската експертиза 

(актуализирана) 

 

Альоша Шаламанов 

Бизнесът и синдикатите не подкрепиха предложенията на здравното министерство за 

промени в наредбата за ТЕЛК-овете. Те предвиждат нови правила за определяне на 

процента намалена работоспособност. Заложени са и мерки срещу издаването на 

фалшиви ТЕЛК решения. Единствено Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България подкрепи предложените промени. 

Здравното министерство предлага при определянето на процента намалена 

работоспособност съпътстващите заболявания да се вземат предвид, ако 2 от 

заболяванията носят поне 50%. Идеята не получи подкрепа от синдикатите. 

Валери Апостолов КТ "Подкрепа": Нашето предложение беше за поне 1 заболяване, с 

50% намалена работоспособност или функционалност и към него да се добавят всички 

онези съпътстващи заболявания. 

Ася Гонева - КНСБ: Бихме искали да получим анализа дали няма пък случай когато 

намалената оценка на вид и степен на увреждане не се дължи на мероприятията и 

лечението, което е прилагано на тези лица. 

Повечето работодателки организации не подкрепиха предложените промени. 

Васил Тодоров -БТПП: Това, което ни се предлага в момента е една частична стъпка 

изцяло неаргументирана. Без мотивация защо се предлага. 

Ивелин Желязков - АИКБ: Няма реформа, няма и подкрепа. 

КНСБ и част от работодателите поискаха нова система за оценка на уврежданията . 

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Ние считаме, че предлагаме един 

балансиран вариант, който представлява един преходен етап, до въвеждането на ICF 

системата. 

Ананиев допълни, че промените предвиждат в решенията на ТЕЛК да се вписва кода по 

международната класификация на болестите. Така ще се избегне издаването на фалшиви 

документи. 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/tristranniyat-svet-ne-prie-promenite-v-naredbata-za-meditsinskata-ekspertiza
http://news.bnt.bg/bg/a/tristranniyat-svet-ne-prie-promenite-v-naredbata-za-meditsinskata-ekspertiza


Page | 3 

3 

www.zdrave.net, 28.05.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9587 

 

МЗ и Агенция „Митници“ извършиха проверки на над 1 350 000 козметични 

продукта от трети страни 

 

В периода 11 февруари – 31 март 2019 г. органите на държавния здравен контрол заедно 

с Агенция „Митници”, проведоха засилен контрол на козметични продукти с произход 

трети страни, съобщават от Министерство на здравеопазването. 

Регионалните структури на Агенция „Митници“ са изпратили общо 114 уведомления за 

внос в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия са 

декларирани стоките, подлежащи на засилен контрол. 

Декларирани за внос са 1 351 688 броя, 153 585,49 кг, 16 902 кашона и 1 723 комплекта 

козметични продукти от различни категории: кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла, 

маски за разкрасяване, парфюми, тоалетни води, дезодоранти и др. Те са с произход 

Китайска народна република, Република Турция, Руската федерация, Република Корея, 

Република Северна Македония, Република Индия, Република Сърбия, Кралство 

Тайланд, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Сан Марино, Република 

Молдова, Република Украйна, Държавата Израел, Обединени Арабски Емирства, 

Демократична социалистическа република Шри Ланка, Съединените американски щати 

и Малайзия. 

От тях 358 486 броя, 1 751,82 кг и 2 531 кашона/комплекта не съответстват на 

разпоредбите на действащото национално законодателство. 

13 026 броя, 1 736 кг, 1 952 кашона и 87 комплекта козметични продукти остават под 

надзор на РЗИ и Агенция „Митници“, а 118 000 броя козметични продукти не са 

допуснати до свободно обращение и са транзитирани обратно на държавата на 

изпращане, допълват от МЗ. 

 

www.clinica.bg, 28.05.2019 г.  

https://clinica.bg/8418 

 

СЗО обяви 2020 за година на сестрите 

 

15.2 млн. души са починали от неинфекциозни болести през 2016 г., но има напредък 

в предотвратяването им, отчете Световната здравна организация 

 

СЗО обяви 2020-та за годината на сестрата и акушерката. Това решение бе взето по време 

на 72-ара сесия на Световната здравна асамблея. Сред основните ти бяха визията за нова 

глобална стратегия за здравето и околната среда, както и неинфекциозните заболявания. 

Държавите-членки постигнаха съгласие за ускоряване и разширяване на действията за 

предотвратяване и лечение на неинфекциозни болести. Става дума най-вече на рак, 

диабет и сърдечни и белодробни заболявания. Делегатите поставиха въпроса и за 

постигане на глобални цели за намаляване на броя на хората, които умират твърде млади 

от тези заболявания. 

Неинфекциозните заболявания са водещата причина за преждевременна смърт. Според 

изчисленията на СЗО 15.2 милиона души са починали през 2016 г., на възраст между 30 

и 70 години от такъв тип болести. За първи път след срещата за неинфекциозни 

заболявания на високо равнище на ООН през 2011, се отчита напредък в това отношение. 

Той се изразява в низходяща тенденция в разпространението на тютюнопушенето, 

употребата на алкохол, както и спада на пациентите с повишено кръвно. При лечебната 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9587
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/8418
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грижа, включително за хипертония, също се отчита прогрес чрез укрепване на услугите 

за първична здравна помощ. 

Наблюдава се и нарастване на броя на страните с национални стандарти за управление 

на основните неинфенциоани заболявания чрез подход за първична грижа. Държавите-

членки се споразумяха и за нова глобална стратегия за здравето, околната среда и 

изменението на климата. Тя ще очертае необходимата трансформация за устойчиво 

подобряване на живота и благосъстоянието чрез здрава среда. 

Стратегията предоставя визия и начин за напредък по отношение на това как светът и 

неговата здравна общност трябва да отговорят на рисковете и предизвикателствата за 

здравето на околната среда до 2030 г. Рисковете включват физически, химически, 

биологични и свързани с работата фактори, свързани с околната среда. 

Те също така се споразумяха за план за действие по отношение на изменението на 

климата и здравето в малките островни развиващи се държави. Планът има четири 

стратегически насоки: овластяване (подпомагане на лидерството в здравеопазването в 

малките островни развиващи се държави); доказателства (изграждане на бизнес казуса 

за инвестиции); прилагане (подготвеност за климатични рискове, адаптиране и политики 

за смекчаване на последиците за здравето) и ресурси (улесняване на достъпа до 

финансиране за климата и здравето). 

 

www.clinica.bg, 28.05.2019 г.  

https://clinica.bg/8434 

 

100 здравни експерти от Европа пристигат у нас 

 

Те ще участват в международна конференция, посветена на превенцията на 

безопасността и здравето по време на работа 

 

На 13 и 14 юни България става център на международна среща на водещи експерти в 

областта на здравеопазването. Те ще дискутират въпроси свързани с превенцията на 

безопасността и здравето при работа. Организатори на събитието са Асоциация на 

индустриалния капитал в България (АИКБ) и Центърът за превенция на здравето (ЦПЗ). 

Срещата ще бъде в Повдив, казват организаторите. Основните теми, които ще се 

дискутират са свързани с предизвикателствата пред сферата на превенцията на здравето 

както у нас, така и в Европа. Освен това във фокуса на дискусиите е и въвеждането на 

европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на 

обществото. 

Изборът на темите е продиктуван от предстоящата реформа в здравеопазването, в която 

превенцията на здравето, съгласно Националната здравна стратегия 2020, трябва да бъде 

определена като приоритет на държавата и бизнеса. След международната конференция, 

на 14 юни българските специалисти ще имат възможност да се запознаят с немския и 

австрийския опит по превенция на безопасността и здравето при работа , както ще 

разберат кои са работещите практики за поддържане и укрепване здравето на 

работещите. 

 

www.mediapool.bg, 28.05.2019 г. 

https://www.mediapool.bg/vas-okonchatelno-reshi-che-izborat-na-rektor-na-mu-sofiya-

e-zakonen-news293832.html 

 

ВАС окончателно реши, че изборът на ректор на МУ-София е законен 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/8434
http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/vas-okonchatelno-reshi-che-izborat-na-rektor-na-mu-sofiya-e-zakonen-news293832.html
https://www.mediapool.bg/vas-okonchatelno-reshi-che-izborat-na-rektor-na-mu-sofiya-e-zakonen-news293832.html
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Върховният административен съд окончателно потвърди решението на 

Административния съд в София, с което изцяло отхвърля като неоснователна жалбата на 

бившия ректор на Медицинския университет в София проф. Вихра Миланова срещу 

решението на Общото събрание на висшето училище от 11.10.2016г. за отзоваването ѝ 

като ректор. 

Съдът остави също без разглеждане и подадената жалба срещу решението на Общото 

събрание на Медицински университет-София за избор на нов ректор на Медицинския 

университет в лицето на  проф. д-р Виктор Златков. 

Медицинският университет-София изпадна във властова криза през есента на 2016 

година, след като Миланова беше отзована като ректор на закрито заседание на Общото 

събрание и на нейно място беше избран бившият директор на Майчин дом проф. Виктор 

Златков.  

До “преврата“ в смятаното за едно от най-престижните висши учебни заведения у нас се 

стигна след като одит на Министерството на образованието разкри злоупотреби в 

университета, извършени в мандата на бившия ректор проф. Ваньо Митев, за които той 

бе разследван и оправдан. 

Миланова и членове на Общото събрание твърдяха, че заседанието е нелегитимно, като 

някои се оплакаха, че не са били допуснати до него от охраната на мероприятието. 

Според съда обаче правата на Миланова не са нарушени: “Правата ѝ не са нарушени по 

никакъв начин, точно обратното – тя не просто не е упражнила правото си на член на ОС 

да участва и гласува, тя не е изпълнила задължението си на член на ОС да участва. Нещо 

повече, Съдът намира, че като не се е явила в качеството си на Ректор, за да даде 

необходимите разяснения по повдигнатите въпроси с изказванията, да изнесе 

неизнесените факти от значение за обвиненията срещу Ректора/в нейно лице/, да изрази 

официалната позиция на Ректора на МУ-С., всъщност тя е засегнала правата на 

останалите членове на ОС, като ги е лишила от изказване на официално становище на 

Ръководството в нейно лице по повдигнатите проблеми /такова не е депозирала дори 

писмено/“. 

“Съдът намира, че единствената вероятност актът да е с друго съдържание /т.е. да не 

беше отзована като Ректор/ би била налице, само ако жалбоподателката се беше явила на 

заседанието, беше отговорила на обвиненията и с доводи беше обърнала гласуването/, 

което не е много вероятно предвид огромния брой гласували срещу нея“, се казва в 

решението. 

“Не са доказани възраженията на жалбоподателката, както за гласували нечленове на 

ОС, така и за проведено заседание по таен и непрозрачен начин /щом са се явили 339 

човека“, посочва съдът. 

Според ВАС решението за отзоваване на ректора не е издадено в нарушение на 

материално-правните норми, като единствената разписана предпоставка за отзоваване на 

Ректор е да има гласовете на повече от половината от списъчния състав. 

 

 

 

 

 


