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ПРЕСКЛИПИНГ 

30 ноември 2018, петък 
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България и Румъния са на последните места в ЕС по разходи за здравеопазване 
 

Разходите за здравеопазване на глава от населението в България и Румъния са най-

ниските в Европейския съюз, показват данни на Евростат за 2016 г. В Румъния на човек 

се падат средно по 432 евро, докато в България – 555 евро. Спрямо 2015 г. разходът по 

това перо от държавния бюджет се е увеличил с 38 евро. Пред Румъния и България са 

Полша, Латвия и Хърватия. 

Лидер по този показател е Люксембург, като разликата с България е над 10 пъти. В 

малката страна разходът за здравеопазване на един човек е 5612 евро. Швеция и Дания 

са на следващите две места съответно с 5126 евро и 5014 евро. Това са и единствените 

държави в ЕС, където разходите надхвърлят 5 хил. евро. 

Разходите за здравеопазване в България като процент от брутния вътрешен продукт 

(БВП) са 8.23%. Страната оставя зад себе си 12 държави от ЕС. На последно място е 

Румъния с 5.01%. 

Франция, Германия и Швеция заемат първите три позиции по този показател. Първите 

две страни са единствените, които минават бариерата от 11%. Във Франция се заделят 

11.54% от БВП за здравеопазване, докато в Германия - 11.14 на сто. 

 

www.zdrave.net, 29.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n7948 
 

Над половин милиард лева за МЗ одобриха депутатите 
 

548 575 900 лв. ще бъде бюджетът на Министерство на здравеопазването за 2019 г. Това 

решиха вчера депутатите с одобряването на финансовата рамка на държавния бюджет за 

идната година и бюджетите на всички министерства. 

Увеличението на средствата в МЗ спрямо заложеното за тази година е с над 53 млн. лв. 

Основна част от средствата са предназначени за политика в областта на диагностиката и 

лечението. За това перо са заделени близо 393 млн. лв. 

За политики в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 

са предвидени малко над 101 млн. лв. Над 34 млн. лв. са заложени за лекарствени 

продукти и медицински изделия. 

20 млн. лв. пък са предназначени за администрацията на здравното ведомство. 

За капиталови разходи идната година са предвидени 19,9 млн. лв. 

Трансферът към НЗОК, който ведомството ще преведе идната година, е в размер на 43 

млн. лв. 
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Бюджет 2019: По-високи заплати и пенсии, и без пенсионери в администрацията 

 

Обществото ни през следващата година ще бъде по- успешно и по- богато, каза 

министърът на финансите Владислав Горанов след приемането на държавния бюджет за 

2019 година. Приемането му на второ четене отне на парламента повече от три дни. 

"Бюджетът е прогноза, която според мен за следващата година е добра. Оптимист съм, 

че бюджетът ще може да бъде изпълнен", заяви той. Горанов благодаря на колегите от 

опозицията, че тази година дебатът е бил насочен към това какви политики да се водят 

през следващата година, 

Приходите в бюджета за 2019 г., са планирани да бъдат в размер 25,6 млрд. лв., а 23,1 

млрд. от тях трябва да са от данъци. От данъчните приходи най-голям дял заема данъка 

върху добавената стойност (ДДС) - 10,8 млрд. лв. Приходите, предвидени от акцизи са в 

размер на 5,3 млрд. лв. 

Разходите са в размер на 13,3 млрд. лв. Най-много от тях ще отидат за заплати – 5,1 млрд. 

лв. 80 млн. лв. са предвидено за предотвратяване и преодоляване на последиците от 

бедствия. Общините ще могат да разчитат на трансфери в размер на 3,7 млрд. лв. 

През следващата година страната ни ще внесе в общия бюджет на Европейския съюз 

почти 1,3 млрд. лв. 

Заложеният дефицит е от 0.5 % от БВП 

Приоритетите на Бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и 

политиката по доходите. В сферата на социалната политика са предвидени средства в 

размер на 40.4 млн. лв. допълнително за всяка година от прогнозния период (50% повече 

спрямо средствата през 2018 г.). 

В политиката по доходите освен вече предвиденото от пролетта на тази година 

увеличаване на размера на минималната работна заплата през следващите години (от 510 

лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 

2021 г.) в настоящата бюджетна прогноза е заложена мярка за увеличение с 10% на 

средствата за заплати и осигурителни вноски в бюджетния сектор от 2019 г., с което ще 

се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на 

заетите въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати. 

За 2019 г. увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал ще е средно с 

20%, като целта е през 2021 г. те да се двойно по-високи от 2017 г. 

Максимални пенсии от 1200 лв., минимални 219.43 лв от 1 юли 

Максималният размер на пенсиите от 1 юли 2019 г. ще бъде 1200 лева, след като 

парламентът окончателно прие бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

за следващата година. Дотогава максималната пенсия остава 910 лева, както досега. 

Минималната пенсия от 1 юли 2019 г. ще бъде 219.43 лв., като дотогава ще остане 

сегашната пенсия от 207.60 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за 

самоосигуряващи се за 2019 г. да бъде 560 лв., а максималният – 3000 лв. Дефицитът във 

фонд "Пенсии" ще е 3.7 млрд. лв. 

В бюджета на здравната каса, освен парите за здравеопазване за 2019 г., с преходните и 

заключителни разпоредби на закона управляващите прокараха сериозни изменения във 

всички закони в здравния сектор и въведоха съществени промени в сферата. 

В преходните и заключителните разпоредби на бюджета бяха промени и други закони. 
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Парламентът отне на омбудсмана правото да се вози в кола на Националната служба за 

охрана (НСО). От БСП пък намекнаха, че Мая Манолова може да стане кмет на местните 

избори през есента. 

Въпреки обещанието на премиера Бойко Борисов да постави въпроса за намаляване на 

субсидиите на партиите парламентът гласува окончателно субсидията да остане 11 лв. за 

всеки получен глас 

Мнозинството в парламента одобри отделянето на Националния институт по 

метеорология и хидрология (НИМХ) от Българската академия на науките (БАН), което 

ще стане факт от 1 януари 2019 г. Институтът ще излезе от структурата на БАН с цялото 

си имущество, с всички права и задължения, както и с членство във всякакви 

международни организации. 

С промени в Закона за държавния служител се забранява на пенсионери да работят в 

държавната администрация. Общо 250 служители ще трябва да напуснат МВР от 

следващата година, подобен е проблема и в Министерството на отбраната. Мярката е 

насочена най-вече срещу "младите" пенсионери от системите за сигурност, които след 

пенсиониране започват работа в администрацията. В цялата държавна администрация 

работят над 1600 пенсионери. Промените няма да засегнат работещите по трудов 

договор. 

 

www.clinica.bg, 29.11.2018 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/6868- 
 

Търсят шефове за четири каси 

Надзорният съвет на фонда умува дали да освободи 27 млн. лв. от резерва на касата 

за лекарства 
 

Нови шефове на 4 регионални каси и освобождаване на 27 млн. лв. от резерва на фонда 

са темите на днешното заседание на Надзорния съвет. 

Нови директори се очаква да има на регионалните поделения на НЗОК в Кюстендил, 

Хасков, Пловдив и София-област. Надзорниците трябва да одобрят тема на писмената 

разработка и критерии за нейното оценяване, за да се проведат конкурсите. Освен това 

те трябва да решат колко пари ще се освободят, за да се платят медикаментите, за които 

не достигат пари. 

Предложението на касата е за около 27 млн. лв. 

От тях 10.5 млн. лв. се предвижда да отидат за лекарства за дома. С тези средства касата 

се готви да плати за последните две седмици на октомври. От фонда обаче 

предупреждават, че за поредна година няма да имат средства, за да платят всичко на 

фармацевтите и ще прехвърлят 30 млн. лв. за плащане през 2019 г. Причината е, че 

вместо плануваните разходи от 718 млн. лв. в бюджета за 2018 г., реалните харчове след 

отстъпките на фирмите ще достигнат 758 млн. лв. В тях обаче има и прехвърлени харчове 

за плащане от изминалата година в 2017 г., така че реалното увеличение на харчовете 

при тези медикаменти не е голямо. 

Не така обаче седят нещата с лекарствата за рак, 

където за пореден път се очаква ръстът да е в порядъка на 40 млн. лв. спрямо предходната 

година. Заложените в бюджета на касата пари за онкомедикаменти са 228 млн. лв., а 

реалните разходи за 12-те месеца след отстъпките се очаква да бъдат 375 млн. лв. Касата 

веднъж вече прибави от резерва си 39 млн. лв. за лекарствата за рак. Въпреки това 42 

млн. лв. няма да й достигнат, за да осигури парите до края на годината. Затова тя предлага 

на Надзора да се дадат още 13 млн. лв. от резерва, както и 28 млн. лв. от преизпълнението 

на приходите за годината. Така всичко ще бъде платено в рамките на годината. 
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Още 4 млн. лв. касата предлага да се освободят 

за плащане на медицинските изделия. Ако надзорниците одобрят това разпределение, в 

резерва ще останат 47.685 млн. лв. Основната част от тях ще отиде за болниците, където 

се очертава недостиг на парите от 60 млн. лв. в края на годината. Плануваните средства 

бяха 1.82 млн. лв., а реалните харчове ще са 1.884 млн. лв. Недостигът касата планира да 

вземе от резерва и от преизпълнението на приходите. Преразходи по останалите пера не 

се очертават. 

 

www.zdrave.net, 29.11.2018 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 

https://www.zdrave.net/-/n7949 
 

30 млн. лв. ще е дефицитът за лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 г. 
 

Надежда Ненова 
Около 30 млн. лв. се очертава да е дефицитът за лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 г. 

Това каза пред Zdrave.net зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков след 

днешното заседание на Надзорния съвет на Касата. 

„Както всяка година, едно половинмесечно плащане към аптеките ще бъде извършено в 

началото на следващата година. Хората трябва да бъдат спокойни, че има гарантиран 

финансов ресурс и няма да има проблеми с плащанията“, каза д-р Пенков. 

По думите му нерализираните средства за болнична помощ ще бъдат разпределени по 

големите болници като „Пирогов“ и „Св. Георги“. 

На днешното заседание Надзорния съвет на Касата разгледа отчета за изпълнението на 

бюджета до ноември месец, както и промени в администрацията на Касата. 
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ОКОНЧАТЕЛНО: Бившият ректор на Медицинския университет в София е 

оправдан 

Ваньо Митев беше обвинен, че е ощетил училището с 1 млн. лева 

 

Бившият ректор на медицинския университет в София - Ваньо Митев, е невинен по 

всички обвинения за злоупотреби. Това реши на втора инстанция Апелативният съд. 

Сагата започна преди две години след проверка на просветното министерство. Митев 

беше обвинен, че заради неизгодни сделки и конфликт на интереси е ощетил висшето 

училище с над 1 млн. лева.   През 2016-та тогавашният министър на образованието 

Меглена Кунева твърди, че има  сериозни злоупотреби в работата на бившия ректор акад. 

Ваньо Митев. 

Софийската градска прокуратура повдига на Митев редица обвинения. Сред тях са 

незаконно обучение на студенти в чужбина, командировки до екзотични дестинации 

като Хавана и Чили и нарушения при провеждане на обществени поръчки като покупка 

на служебен автомобил за над 150 хиляди лева. В края на октомври Апелативният съд 

оправдава бившия ректор по всички обвинения. 

„Присъдата е на втора инстанция, прокуратурата, която може да обжалва или да не 

обжалва не е Софийска градска прокуратура”, заяви градският прокурор на София 

Емилия Русинова. 

В 15-дневния срок апелативните прокурори не протестират решението на съда и така 

делото официално приключва. 
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„След две години и половина мъки не може да не съм доволен от това решение на съда. 

16;16 Две години бях анатемосван и сочен с пръст”, коментира бившият ректор Ваньо 

Митев. 

От решението става ясно, че съдът не е взел под внимание  одита на МОН. 

 „Съдът обвинява одита в необективност.  Един одит, който е изцяло манипулиран. Аз 

не им се сърдя на експертите, защото знам от тях, че върху тях е оказван голям натиск. 

Въпросът е дали ще смеят да го кажат публично”, каза още Митев. 

На проверката на експертите от МОН са били базирани малка част от обвиненията, 

заявиха от ведомството. 

 „Що се отнася до това, което беше констатирало министерството в одитния доклад, 

всички препоръки са изпълнени впоследствие от страна на ръководството на МУ”, каза 

министърът на образованието Красимир Вълчев. 

Според Митев всички обвинения са добре организирана кампания срещу него. 

По всички обвинения е оправдан и главният секретар на МУ - Алексей Алексеев. 

 

www.dnevnik.bg, 29.11.2018 г. 
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И втора съдебна инстанция потвърди незаконно уволнение на Иванка Кръстева от 

здравната каса 

 

И втора съдебна инстанция е потвърдила, че е неправомерно уволнението на 

подуправителя на здравната каса Иванка Кръстева в началото на миналата година от 

тогавашния ръководител на касата Глинка Комитов. 

Решението на Софийския градски съд, постановено вчера, потвърждава становището на 

съдиите от Софийския районен съд от края на миналата година. Според него се признава 

за незаконно дисциплинарното уволнение, уволнението се отменя и Кръстева се 

възстановява на работа. От районния съд задължават на Кръстева да й бъде платено 

парично обезщетение за времето, през което е останала без работа след уволнението, в 

размер на 17 716,18 лв., заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване 

на исковата молба – от началото на април 2017 г. до окончателното изплащане на сумата. 

С решението си Софийският градски съд изисква още здравната каса да плати 

допълнително 1560 лв. разноски за адвокатско възнаграждение на Кръстева пред 

въззивната инстанция. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. 

 

www.investor.bg, 29.11.2018 г. 

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/konsolidiranite-netni-prihodi-ot-

prodajbi-na-sofarma-rastat-s-blizo-20--272791/ 

 

Консолидираните нетни приходи от продажби на „Софарма“ растат с близо 20% 

Разходите за персонал се повишават с 16,4 млн. лв., или с 23%, достигайки 88,7 млн. 

лв. през деветмесечие на 2018 г. 

 

Нетните приходи от продажби на фармацевтичната компания „Софарма“ АД нарастват 

с близо 20% на годишна база през третото тримесечие на 2018 г. до 867 млн. лв. Това 

става ясно от консолидирания отчет на дружеството, разпространен чрез сайта на 

Българска фондова борса. 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/11/29/3354111_i_vtora_sudebna_instanciia_potvurdi_nezakonno/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/11/29/3354111_i_vtora_sudebna_instanciia_potvurdi_nezakonno/
http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/konsolidiranite-netni-prihodi-ot-prodajbi-na-sofarma-rastat-s-blizo-20--272791/
https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/konsolidiranite-netni-prihodi-ot-prodajbi-na-sofarma-rastat-s-blizo-20--272791/
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Към края на септември разходите по икономическите елементи на групата се повишават 

с 22,8% и възлизат на 834,3 млн. лв. Нетната печалба на „Софарма“ достига 26,9 млн. лв. 

за деветмесечието, като намалява с близо 18% на годишна база. 

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през 

деветмесечието на 2018 г. възлиза на 65%, като те се увеличават с 10% спрямо същия 

период на миналата година, посочват от фармацевтичната компания в доклада за 

дейността си на консолидирана база. „Софарма“ заема 3,4% от общия обем на българския 

фармацевтичен пазар в стойност и 11,4% от продажбите в натурално изражение. 

Приходите на групата за Европа възлизат на 33% от общите консолидирани приходи за 

деветте месеца на 2018 г. и бележат ръст от 44% спрямо същия период на 2017 г., дължащ 

се основно на консолидацията на Лековит д.о.о. Сърбия. 

Разходите за дейността се увеличават със 155 млн. лв., или с 23%, от 679,4 млн. лв. през 

деветмесечието на 2017 г. до 834,4 млн. лв. през деветмесечието на 2018 г. Промяната е 

следствие на ръст на продажбите и съответно на балансовата стойност на продадените 

стоки от групата, увеличение на разходите за външни услуги, персонал и амортизации, 

уточняват от „Софарма“. 

Разходите за персонал (с дял 11%) нарастват с 16,4 млн. лв., или с 23%, достигайки 88,7 

млн. лв. през деветмесечието на 2018 г. спрямо 72,3 млн. лв. през деветмесечието на 2017 

г. Общият ръст на тези разходи се дължи както на повишаването на възнагражденията на 

наетия персонал, така и на увеличения персонал в групата като резултат от 

консолидирането на нови компании (Лековит Сърбия и веригата аптеки Фармастор).  

За последната година акциите на „Софарма“ поевтиняват с 14,42% до 3,630 лв. за брой 

 


