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ПРЕСКЛИПИНГ 

30 декември 2019 г., понеделник 

VINF  16:19:31  27-12-2019  

       MH1617VI.031        МС - здравеопазване - проектозакон 

        

       Министерският съвет предлага промени в Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина 

        

       София, 27 декември /Христо Воденов, БТА/ 

           Министерският съвет предлага промени в  Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина. С него се правят промени и в Закона за здравното осигуряване и Закона 

за медицинските изделия, съобщава пресцентърът на правителството. 

           Със законопроекта редица административни режими, които сега са разписани на 

подзаконово ниво, се разписват в закон. Отпадат задълженията за заявители да подават 

документи, които могат да се осигуряват служебно чрез взаимодействие между 

административните органи и др. 

           Създават се условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията 

за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за 

хуманна употреба. Регламентират се санкции са нарушение на регламента. 

           С промените са дадени законови предпоставки за въвеждане на Национална аптечна 

карта и за подобряване достъпа на гражданите до аптеки. С картата ще се определят 

потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и 

ще се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки. 

Разписани са и нормативни предпоставки за подобряване контрола върху аптеките чрез по-

добро взаимодействие между контролните органи. 

           В Закона за здравното осигуряване ясно е разписан ангажиментът на изпълнителите на 

медицинска помощ да осигуряват на здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от 

тях плащане и  доплащане, медицинската помощ от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, 

за която са сключили договор с НЗОК. Изрично са разписани конкретните възможности за 

приемане на плащане и доплащане от задължително здравноосигурените лица, пише в 

съобщението. 

           Регламентират се органът и редът, по които ще се извършва оценка на потребностите  

от медицинска помощ и ще се установява недостатъчност съгласно Националната здравна 

карта, допълват от МС. 

 

www.bnr.bg, 27.12.2019 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101208659/vicepremierite-se-otchetoha-za-svarshenoto-prez-

godinata 

 

Министрите отчетоха пред премиера Борисов свършеното през годината 

 

 Цветелина Стоянова 

Всички министри от правителството отчетоха работата си през годината пред премиера Бойко 

Борисов. На последното за годината заседание на кабинета вицепремиерът и министър на 

външните работи Екатерина Захариева определи като  динамична 2019 та година, със знакови 

посещения на световни лидери у нас и посещения на български делегации в чужбина. 

Търсене на нови пазари и привличане на инвестиции са били основните цели на външната ни 

политика, отбеляза Захариева. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101208659/vicepremierite-se-otchetoha-za-svarshenoto-prez-godinata
https://bnr.bg/horizont/post/101208659/vicepremierite-se-otchetoha-za-svarshenoto-prez-godinata
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За Брекзит  вицепремиерът посочи, че вече 130 хиляди наши сънародници са получили статут 

във Великобритания: 

"Организацията, която създадохме още от миналата година за популяризиране и за 

информационни дни доведе до факта, че България е на първо място в целият ЕС по вече 

регистрирани и получили статут на уседналост граждани. Над 90 процента от нашите 

съграждани там вече са получили този статут. Това са 130 хиляди български граждани, 

живеещи във Великобритания". 

Тежка година с много политически предизвикателства, проведени два пъти избори и 

политически истерии. Така вицепремиерът Томислав Дончев обобщи годината, като открои 

преговорите за изграждането на завод за автомобили у нас: 

"Аз твърдя, че държавният апарат след това упражнение вече е на съвсем друго ниво и 

България репутационно - предвид факта, че остана на късата листа на края на състезанието, 

вече е на съвсем друго равнище". 

Следващата 2020 та година според Дончев ще е година на икономическа трансформация, с по-

сложни производства на скъпи и уникални продукти. 

По думите му трябва да се водят комплексни политики с акцент на тази за образованието. 

Успешна за въоръжените сили е била 2019 та година, е категоричен вицепремиерът и министър 

на отбраната Красимир Каракачанов. Той отбеляза покупката на американските изтребители: 

 „И въпреки опитите да се омаловажи това, може да се каже, че България с този договор не 

само показа намерението си и политиката си да се модернизира по натовски стандарт, но 

придоби най-модерния самолет на Балканите“ 

За модернизацията на Сухопътните сили и на военноморския флот са подадени по 2 оферти, 

които ще се разгледат в началото на следващата година. 

Постъпилите в армията са с 400 повече от напусналите, похвали се Каракачанов и като се 

обърна към премиера, обобщи:   

 „Господин премиер, критики ще има от онези, които не знаят дали членуваме в Европейския 

или в Съветския съюз. Но в края на краищата, както се казва  - керванът върви в правилната 

посока, винаги ще има кучета, които ще лаят.“ 

Превенция срещу киберпрестъпленията е приоритетът, по който е работила вицепремиерът 

Марияна Николова през настоящата година. Подготвени са законодателни промени с цел 

повишаване на наказанията. 

В отчета си пред правителството тя посочи, че усилено се работи по единния модел за 

заявяване, плащане и получаване на електронни услуги за гражданите. 

Николова отбеляза, че няколко министерства работят съвместно, за да предложат мерки за 

справяне с демографската криза у нас. Вицепремиерът изнесе данни, според които всяка 

година се увеличава броят на българите, живеещи в чужбина, които решават да се върнат в 

България. През 2018-та година това са направили 16 хиляди сънародници зад граница, през 

2017-та те са били 13 хиляди, а преди 5 години само 5 хиляди: 

 „Трябва да сме наясно, че държавните стимули  и програми са инструмент за подкрепа, защото 

основният ключов елемент е състоянието на икономиката в Република България. Повечето 

хора, особено младите, които са взели решение да се завърнат, изтъкват семейни причини и 

подобреното състояние на пазара на труда - за две години средната работна заплата е 

увеличена с  9,4%, а минималната близо с 11%“. 

В годишният си отчет пред правителството министърът на вътрешните работи Младен 

Маринов посочи като успешно противодействието на битова престъпност. 

По думите му като ефект от  сътрудничеството с прокуратурата, ДАНС и Митниците тази 

година е регистриран най- ниският процент контрабанда на цигари в страната. 

Борбата с телефонните измами отчете още министър Младенов  като посочи, че през ноември 

има данни само за три измами, а в сравнение с миналата година броя им е спаднал наполовина. 

По този повод премиерът Бойко Борисов каза: 
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"Страхотен бич за възрастните хора, пък и не само за тях. Мисля, че е един категоричен успех 

на МВР." 

Устойчивостта на БДЖ е гарантирана, макар че 2019 година е била трудна за компанията, а 

така ще бъде и през следващите няколко месеца, заяви министърът на транспорта Росен 

Желязков. През следващата година се очаква да пристигнат новите вагони, както и 10 нови 

локомотива и не-по-малко от 16 мотриси. Всички договори за ремонти на подвижния състав 

на БДЖ са реализирани и се очаква през следващите месеци дружеството да подобри 

състоянието си, допълни министърът:  

"Няма недостиг на вагони. През следващата година очакваме новите вагони, както и 

договорите за нов подвижен състав - 10 нови локомотива и не по-малко от 16 мотриси. 

Усилията на дружеството са насочени към оптимизация. На практика няма неразплатени 

задължения към държавата от  страна на БДЖ и от страна на НКЖИ. Тези дружества вече са 

без задължения след близо 10 години". 

42 огница на африканска чума са регистрирани у нас, засегнати са били 140 000 домашни 

свине, а 300 са случите на заболели диви прасета. За борба и ликвидиране на последствията от 

АЧС са изплатени 70 милиона лева. Това отчете министърът на земеделието Десислава Танева:   

"И не дължим нито един лев за която и да е от дейностите, свързани с ликвидацията. От тези 

42 огнища, само 8 са в индустриални комплекси. Кризата, разбира се, се отрази на цените на 

свинското. Интересът към репопулация е много силен. Едно от огнищата вече е репопулирано 

със сентинелни свине и второ огнище, което разбира се, е ликвидирано. Изтекли са 

съответните срокове по регламет. Чака се също зареждане". 

Най дългият отчет пред правителството направи министърът на здравеопазването 

Кирил Ананиев. Той съобщи, че в средата на януари ще бъде избран победител в конкурса за 

строителство на Национална педиатрична болница:  

"Да не се поддаваме на някои внушения, че тази болница няма да бъде онази, която очакват 

хората. Тя ще бъде модерна, ще бъде съвременна болница, с високотехнологична апаратура. 

Сключили сме договори за доставка". 

Ананиев декларира, че и догодина ще работи за постигане на консенсус по новия 

здравноосигурителен модел демонополизацията на Здравната каса. Правитеството отпусна 12 

милиона лева за осигуряване на задължителните ваксини за деца следващата година. 

До края на април България трябва да приключи процедурата по влизането в т. нар. "чакалня 

на еврозоната", потвърди финансовият министър Владислав Горанов. Като безспорен успех за 

отминаващата година, той отчете повишените кредитни рейтинги на България от водещите 

международни агенции. 

 

VINF  16:27:31  27-12-2019  

       RM1624VI.007      МС - ваксини - пари 

        

       Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. в размер на 12 000 000 лева 

              София, 27 декември /Христо Воденов, БТА/ 

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. в размер на 12 000 000 лева, съобщи правителственият пресцентър. 

            Средствата са за предоставяне на допълнителен трансфер от Министерството на 

здравеопазването на Националната здравноосигурителна каса за финансиране на разходи за 

лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им. 
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www.dnevnik.bg, 27.12.2019 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/27/4010248_s_nacionalna_aptechna_karta_shte_se_

podobriava_dostupa/ 

 

С Национална аптечна карта ще се подобрява достъпът до аптеки 

 

Диана Пеева  

Национална аптечна карта ще показва областите, общините и отделните населени места с 

недостиг на аптеки. Чрез нея ще се определят и потребностите от достъп до лекарствени 

продукти, осигурявани от аптеки. Създаването на картата е заложено в проект за промени в 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, одобрен от правителството днес. 

В законопроекта са разписани и начини за подобряване на контрола върху аптеките чрез по-

добро взаимодействие с контролните органи. 

С поправките ще отпаднат някои задължения за подаване на документи, които могат да се 

осигуряват служебно. Създават се и условия за прилагане на европейска директива за 

показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за 

хуманна употреба и се регламентират санкции за нарушения. 

Поправките в закона налагат и промени и в Закона за здравното осигуряване и Закона за 

медицинските изделия. В Закона за медицинските изделия се осигуряват нормативно начини 

за събиране на информация за стойността на медицинските изделия, които се доставят на 

българския пазар от трети страни. 

В Закона за здравното осигуряване е разписан ангажиментът на изпълнителите на медицинска 

помощ да осигуряват на здравноосигурените, без да изискват и приемат от тях плащане или 

доплащане, медицинската помощ от пакета, който е гарантиран от бюджета на НЗОК, за която 

са сключили договор. Изрично са разписани конкретните възможности за приемане на 

плащане и доплащане от здравноосигурените хора. 

Регламентират се органът и редът, по който ще се извършва оценка на потребностите от 

медицинска помощ и ще се установява кога тя не е достатъчна съгласно Националната здравна 

карта. Уреждат се хипотези, в които не важат забраните за сключване на договори между 

НЗОК и нови болници за нови медицински дейности, извън сроковете за сключване или за 

разширяване предмета на договорите. Определя се срок за извършване от НЗОК на 

експертизата при скъпоструващи медицинска помощ и лекарствени продукти. Допуска се 

изключение от забраната за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, 

който не е посочен в договора между НЗОК и изпълнител като специалист на основен трудов 

договор. 

 

   28.12.2019 г., с. 4 

 

Всички аптеки - в национална карта. Където липсват правят почасови филиали 

 

Здравният министър ще оглави комисията, която да я изготви. В тези селски аптеки 

обаче няма да се приготвят медикаменти по лекарска рецепта 

 

Румина Димитрова 

Национална аптечна карта ще покаже липсите в страната на фармацевтично обслужване, 

достъпа до лекарства и ще определи на териториален принцип потребностите на българските 

граждани от медикаменти. Изготвянето ѝ е залегнало в проекта за промени в Закона за 

лекарствата и хуманната медицина, одобрен на вчерашното заседание на Министерския съвет. 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/27/4010248_s_nacionalna_aptechna_karta_shte_se_podobriava_dostupa/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/27/4010248_s_nacionalna_aptechna_karta_shte_se_podobriava_dostupa/
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По отчети на здравното министерство за миналата година на една аптека у нас се пада да 

обслужва 1806 души при европейска норма от 4450 души. В 16 малки български общини обаче 

с общо население 50 хил. души изобщо няма аптеки. 

Предвижда се в националната карта да се включат областните аптечни карти, минималните 

потребности за достъп на населението до лекарства и до видовете дейности. 

Ще се разпише и разпределението на аптеките по брой на населението по области, общини и 

населени места. Анализът на данните трябва да определи минималния брой на магистър-

фармацевти, които са нужни. 

Там, където няма откъде хората да си купуват лекарства, ще се правят филиали. Аптеки, които 

работят на територията на община с недостиг на фармацевти, ще могат да осъществяват 

дейност на втори или следващ адрес. Той ще се включва в разрешителното им. 

Според проектозакона дейността на втория или всеки следващ адрес ще включва всички 

дейности, извършвани от аптеките от най-малко един магистър-фармацевт или помощник-

фармацевт, които ще работят на трудов договор поне два дни седмично по 4 часа. В тези 

филиали обаче няма да може да се приготвят и отпускат лекарствени продукти по магистрална 

рецептура (лекарства, изписани от доктор, приготвени в аптека). 

Картата ще се изработи от национална комисия. Тя ще бъде назначена от министъра на 

здравеопазването, който ще бъде неин председател. В състава ѝ влизат управителят на НЗОК, 

шефът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, директорът 

на Изпълнителната агенция по лекарствата и този на НЦОЗА, председателят на сдружението 

на общините и др. Пациентските организации също ще бъдат представени. 

 

www.investor.bg, 27.12.2019 г.  

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-odobri-reglament-za-

doplashtaneto-v-bolnicite-za-deinosti-po-nzok-295694/ 

 

Кабинетът одобри регламент за доплащането в болниците за дейности по НЗОК 

 

Узаконяват се самостоятелните практики на медицински сестри и акушерки 

 

На последното си заседание за тази календарна година правителството одобри множество 

промени по различни теми в няколко здравни закона. 

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, с който се правят промени и в Закона за здравното осигуряване и Закона 

за медицинските изделия, съобщават от пресслужбата на кабинета. 

В Закона за здравното осигуряване е разписан ангажиментът на изпълнителите на медицинска 

помощ да осигуряват на здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от тях плащане 

и/или доплащане, медицинската помощ от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, за която 

са сключили договор с Касата. Изрично са разписани и конкретните възможности за приемане 

на плащане и доплащане от задължително здравноосигурените лица.  

Регламентиран е органът и редът, по които ще се извършва оценка на потребностите от 

медицинска помощ и ще се установява недостатъчност съгласно Националната здравна карта. 

Уредени са хипотези, в които не важат забраните за сключване на договори между НЗОК и 

нови болници за нови медицински дейности, извън сроковете за сключване или за 

разширяване предмета на договорите, предвид установена недостатъчност от съответната 

медицинска помощ. Определен е срок за извършване от НЗОК на експертизата при 

скъпоструващи медицинска помощ и лекарствени продукти. Допусното е и изключение от 

забраната за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, който не е посочен 

в договора между НЗОК и изпълнител като специалист на основен трудов договор.  

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-odobri-reglament-za-doplashtaneto-v-bolnicite-za-deinosti-po-nzok-295694/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-odobri-reglament-za-doplashtaneto-v-bolnicite-za-deinosti-po-nzok-295694/
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В Закона за лекарствата е записано, че отпадат задълженията за заявители да подават 

документи, които могат да се осигуряват служебно чрез взаимодействие между 

административните органи. Създават се условия за прилагане на регламента на ЕК за 

показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за 

хуманна употреба. Регламентират се санкции са нарушение на регламента. С промените са 

дадени законови предпоставки за въвеждане на Национална аптечна карта и за подобряване 

достъпа на гражданите до аптеки. С картата ще се определят потребностите на населението от 

достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират областите, 

общините и населените места с недостиг от аптеки. Разписани са и нормативни предпоставки 

за подобряване контрола върху аптеките чрез по-добро взаимодействие между контролните 

органи. 

В Закона за медицинските изделия са осигурени нормативни предпоставки за събиране на 

информация относно стойността на медицинските изделия, които се доставят на българския 

пазар от трети страни. 

С друго решение от днес Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, с който се правят промени и в 

Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона за трансплантация на органи, 

тъкани и клетки, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за бюджета 

на НЗОК за 2019 г.  

В Закона за лечебните заведения се предлагат промени в някои от режимите по издаване на 

разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните 

заведения за извънболнична помощ и хосписите с цел намаляване на административната 

тежест. Регламентира се нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, 

в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно 

здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и 

профилактика на болестите. Целта е създаване на възможност за самостоятелен избор на 

професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, и 

намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги. 

Осигурява се механизъм за спомагане стабилизирането на общинските лечебни заведения за 

извънболнична помощ и възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни 

онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска 

експертиза, осъществявана от ТЕЛК. 

Към задълженията на лечебните заведения за предоставяне на информация с административни 

цели на съответните органи се предлага въвеждането на задължение за ежедневно 

предоставяне на информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени 

продукти от лечебните заведения, определени да проследяват ефекта от терапията с 

лекарствени продукти. 

Предлаганите промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането са свързани 

единствено с изпълнение на решението на МС за приемане на мерки за трансформация на 

модела на административно обслужване. 

В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат промени с цел 

увеличаване броя на донорите, въвеждане на иновативен метод за преодоляване на 

репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка, както и други мерки, свързани с 

намаляване на административната тежест. 

С цел увеличаване броя на донорите се предвижда възможност да могат да се вземат органи и 

тъкани от починало лице, ако е формирана воля за това от по-широк кръг негови роднини. 

Освен сега съществуващото съгласие по подразбиране за донорство от лицето приживе, се 

предлага да се даде възможност лицата да изразяват и изричното си съгласие за донорство 

преди своята смърт, което да се вписва в регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“. 
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Важна цел на законопроекта е провокиране на дискусия, дали да се разреши кръстосаното 

донорство България –  донорство на принципа на реципрочност при двама реципиенти и 

съответно двама донори (техни роднини), с които обаче те са биологично несъвместими, да се 

допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите 

(нероднини) при съвместимост със съответните реципиенти. Въпросът поражда много 

дискусии, поради което преди да се вземе решение е от особено значение да се постигне 

обществен, медицински и институционален консенсус по въпроса. Няма единно европейско 

или международно законодателство по въпроса. 

Друга важна цел на законопроекта е да провокира дискусия за въвеждане на трансплантация 

на матка в България, поради което са предложени общи идеи по въпроса. Важно е да се води 

дискусия по значими въпроси в тази област като това какви са критериите за определяне на 

жената като подходящ донор на матка и кога една жена е осъществила вече репродуктивните 

си функции. 

Режимите, свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани, клетки и репродуктивни 

клетки, без да се изменят, се регламентират на законово ниво, 

тъй като в момента те са предмет на уредба в подзаконов акт. Отпада изискването лечебните 

заведения да уведомяват предварително за всяко вземане на тъкани и клетки. 

Предлагат се и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се 

предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или 

общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват за 

инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за погасяване на задължения към 

кредиторите. 

Предлагат се промени и в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. С оглед специфичния предмет и широкия 

обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, 

правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по 

здравни грижи, се създава възможност за изготвянето им от съответните съсловни 

организации в по-продължителен период от време. 

По статията работи: Евгения Маринова 

 

www.zdrave.net, 27.12.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n11573 

 

Министър Ананиев отчете годината за МЗ 

 

И през 2020 г. няма да се откажа да търся съгласие за промяна в тази посока, каза 

министърът 

 

Министърът на здравеопазването отчете свършеното от Министерството на здравеопазването 

през 2019 г. по време на днешнато извънредно заседание на Министерски съвет, съобщиха от 

пресцентъра на здравното ведомство. 

„В сектор „Здравеопазване“ измина една нелека година. Това беше година на упорита и 

последователна работа, насочена към осигуряването на по-голяма прозрачност в сектора и 

засилване на контрола; година, в която се опитахме да гарантираме устойчивост на 

финансирането на системата. Поставихме на дневен ред неглижирани десетилетия наред 

проблеми, потърсихме, и смея да заявя, намерихме правилните решения. Беше и година, в 

която системните грешки в менажирането на системата влязоха в общественото полезрение 

под формата на редица протести. 2019 - та за моя екип е годината, в която предприехме смели 

крачки в преследването на цели и каузи, работата по които ще продължи и през 2020 г.“, каза 

министър Ананиев. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n11573
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Промени 

„За да се подобри контролът на публичните средства за здравеопазване, въведохме стандарти 

за финансово управление на държавните и общинските болници. Като резултат: налице е 

овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. Очакванията са 

просрочените задължения на държавните болници да бъдат намалени с до 25 на сто спрямо 

отчетените за 2018 г. 

Направихме публично достъпни актуалните ценоразписи на болничните услуги. Това е стъпка 

към по-голяма прозрачност в сектора. Това е нещо, което досега не се е случвало в България, 

и го дължим на българските граждани. 

Въведохме Методика за формирането на разходите за персонал в болниците, така че да се 

осигури справедливо и достойно заплащане на труда на медицинските специалисти. За 

държавните болници мога да докладвам, че в 90 % от тях са достигнати нивата на КТД, а през 

новата година и с новия Национален рамков договор аз съм убеден, че всички държавни 

болници ще постигнат тези нива. 

И през тази година продължихме с модернизацията на лечебните заведения. С близо 47 

милиона лева бяха осигурени за пациентите високоспециализирана апаратура - ЯМР, гама 

камера с компютърен томограф, робот „Да Винчи“; ангиографска апаратура; NAT технология 

и др. Инвестиции бяха направени в подобрение на материално-техническата база на редица 

държавни болници; в това число, държа да подчертая – в психиатричните и съдебно-

медицински отделения в страната. Обновена беше хемодиализната мрежа в страната. 

Беше приета наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване. По тази линия МЗ субсидира 164 лечебни заведения за извършване на дейности 

по осигуряване на спешна помощ, психиатрична помощ, лечение на туберкулоза и др. на обща 

стойност 131 млн. лв. 

През годината успяхме да увеличим цените на 121 клинични пътеки в различни медицински 

специалности, които не бяха актуализирани от години“, отбеляза министърът. 

Той посочи още, че е стартиран дълго отлагания проект за изграждането на Национална 

педиатрична болница, като очакванията му са да бъде построено модерно и удобно лечебно 

заведение за нашите деца. „Това е мечта на редица поколения, която се надявам да се изпълни 

в близките години. Да не се поддаваме на внушения, че тази болница няма да бъде онази, която 

очакват хората! Тя ще бъде модерна, тя ще бъде съвременна болница. Аз съм убеден, че ще 

построим най-съвременната, желана болница с високотехнологична апаратура, комплексна, 

многопрофилна болница. По линия на детското и майчиното здравеопазване закупихме 

дихателни апарати за дихателна реанимация и кувьози, финансово подкрепихме Педиатрията 

в София и педиатричните отделения в другите болници“, уточни министър Ананиев. 

По отношение на трансплантациите той отбеляза,  че вече е факт Националната програма за 

насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията до 2023 г., а проведената 

кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията е преобърнала обществените нагласи 

по темата. „Сключихме споразумение за обучения на наши екипи във Виена за осъществяване 

на белодробни трансплантации и посттрансплантационно наблюдение на пациенти. През тази 

година е факт и първата успешна белодробна трансплантация в България“, допълни Кирил 

Ананиев. 

Лекарства 

„Готови сме с промени в редица основни закони в сектора като Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните 

заведения, чието разглеждане в Народното събрание предстои. С новите текстове предлагаме 

условия за предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства и нарушаване на правилата за 

безопасност при лекарствените продукти, прецизираме текстове, свързани с реда и условията 

за контрола върху лечебните заведения и аптеките, и за установяване недостига от нови 

дейности в сектора. Години наред се говореше за създаването на Централизирана електронна 
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система за закупуване на лекарствени продукти. Тази година успяхме да стартираме първия 

етап от процедурата за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения по този 

начин. През 2020-та ще продължим в тази посока. Успяхме да въведем ред за провеждане на 

програми за т. нар. състрадателна употреба –за пациенти, които страдат от тежки 

инвалидизиращи или животозастрашаващи заболявания. До сега тези хора не можеше да бъдат 

лекувани у нас. Създадохме специализираната електронна система за установяване на 

недостиг на лекарствени продукти. Благодарение на нея при лекарствени продукти с 

установен недостиг, износът на същите се забранява. В момента текат тестове на системата, а 

съвсем скоро предстои и нейното реално пускане в експлоатация. Създадохме възможност и у 

нас да се прилага лечение на някои редки заболявания, какъвто е случаят при децата със 

Спинална мускулна атрофия“, каза той за лекарствената политика на министерството. 

Проекти с европейско финансиране 

Министерството на здравеопазването работи и по ключови за сектора проекти с европейско 

финансиране. „По проекта за Националната здравна информационна система се работи 

усилено и се подготвят всички правила и номенклатури, за да започнат и конкретните 

софтуерни разработки. Предстои да финализираме информационната система за контрол на 

медицинската експертиза. Системата ще осигури интеграция на различни институции, 

оптимизация и прозрачност на цялостния процес по освидетелстване и преосвидетелстване. 

Стартирахме обученията на работещите в спешните приемни отделения и центровете за 

спешна медицинска помощ. В изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация 

на спешната помощ по ОП „Региони в растеж“ обявихме обществени поръчки за извършване 

на СМР за извънболничните структури на спешната помощ; сключихме договори за 

закупуване на медицински оборудване и апаратура за структурите на спешната помощ; 

сключихме договор за 78 линейки 4х4; доставени са 132 линейки; осигурени са 20 млн. лв. по 

ОП „Региони в растеж“ за хеликоптер за транспортиране на спешни пациенти и органи за 

трансплантация“, каза министър Ананиев. 

„Не на последно място бяха подписани Националните рамкови договори в сферата на 

денталната и медицинската помощ за три години – 2020-2022 година. Постигнахме стабилност 

в здравната система и възможност, при ясни правила и механизми, пациентите да получат 

качествени медицински услуги, а медицинските специалисти по-високо заплащане. Много 

задачи, които си бяхме поставили, успяхме да изпълним през тази година. Пред вас признавам, 

че една много важна за мен цел, не успях, а именно - да постигнем консенсус за въвеждането 

на нов здравноосигурителен модел, който да удовлетворява и съсловието, и пациентите. И 

през 2020 г. няма да се откажа да търся съгласие за промяна в тази посока“, завърши отчета си 

той. 

 

www.skener.news , 27.12.2019 г.  

http://skener.news/2019/12/27/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%

D0%B0%D1%82- 

 

Раздават на лотария най-скъпото лекарство в света 

 

Медикаментът за спинална мускулна атрофия, който струва 2,1 млн. долара, ще стига 

безплатно до деца от държави, където още не е одоборен за продажба 

 

Най-скъпото лекарство в света да се дава на деца безплатно чрез лотария в дъpжавите, в които 

още не е полyчило тъpговcко разпространение. Това обмисля компанията производител 

Novaris, cъобщава “Индипендънт”. Пациентските сдружения обаче cа загpижени, че 

подбирането на „късметлии“ не е най-добрият начин. 

http://www.skener.news/
http://skener.news/2019/12/27/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
http://skener.news/2019/12/27/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
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Генната терапия Zolgensma е революционно лечение за наследствено невромускулно 

заболяване, което причинява загуба на мускулна функция и води до смърт в ранна детска 

възраст. Терапията „поправя“ гените, за да може да бъде произведен липсващ протеин. 

Лекарството, на цена от 2,1 млн. дорала, се приема еднократно и обещава шанс за лечение на 

спинална мускулна атрофия, чието диагностициране досега означаваше смъртна присъда. 

Системата на лотария, която се нарича програма за достъп, би представлявала теглене на 

жребий на всеки две седмици. Насочена е към бебета на възраст под 2 години от страни, в 

които лекарството още не е одобрено от регулаторните органи. Програмата е създадена в 

отговор на нарастващото търсене извън САЩ, където през май тази година получи разрешение 

за продажба от FDA. Тя трябва да започне на 2 януари 2020 г. и според производителя е 

създадена със съветите на консултатитвен комитет по биоетика и в съответствие с 

производствените ограничения. 

В света има само още един одобрен медикамент за спинална мускулна атрофия, който е 

достъпен и у нас – Спинраза. Официалната цена на тази терапия е 750 000 долара през първата 

година на прием и 375 000 през всяка следваща. За България фирмата Biogen направи отстъпка 

и една инжекция струва 150 000 лева, като са нужни четири за една година лечение. 

 

www.bnr.bg, 27.12.2019 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101208795/proekt-za-telemedicina-shte-sledi-zdraveto-na-

vazrastnite-hora 

 

Проект за телемедицина ще следи здравето на възрастни хора 

 

Автор: Мила Младенова 

„Цвят в живота“ е проект за обичта, доверието и отговорността между хората. 

Проектът предвижда подкрепа за самотни възрастни хора от северозападна България.  

Това е иновативен модел на грижа в домашна среда за уязвими и самотни възрастни хора чрез 

прилагане на съвременните информационни и комуникационни технологии в сферата на 

здравно-социалните услуги.  

Проектът на Българския червен кръст в кампанията "Избери, за да помогнеш" има за цел да 

изгради система за навременна и адекватна реакция както при спешни ситуации, така и за 

проследяване в реално време на състоянието на възрастните хора.  

Целия репортаж чуйте в звуковия файл. 

 

www.zdrave.net , 27.12.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n11574 

 

МС определи УМБАЛ Софиямед за университетска болница 

 

Министерският съвет взе решение за определяне на „Университетска многопрофилна болница 

за активно лечение Софиямед“ ООД - София за университетска болница, съобщиха от 

пресцентъра на правителството. 

 „Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за лечебните заведения университетските болници са 

многопрофилни или специализирани, определени от Министерския съвет. В тях се 

осъществяват дейности по всяко от следните направления: клинично обучение на студенти и 

докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на 

студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно 

обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни 

грижи. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои 

от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра“ или 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101208795/proekt-za-telemedicina-shte-sledi-zdraveto-na-vazrastnite-hora
https://bnr.bg/horizont/post/101208795/proekt-za-telemedicina-shte-sledi-zdraveto-na-vazrastnite-hora
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n11574
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„отлична“ акредитационна оценка за дейностите по клинично обучение на студенти и 

докторанти и следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и 

специалисти по здравни грижи, придобиват правата на университетски болници/клиники или 

отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на 

здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето 

училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение“, пише в решението на МС. 

 

www.paragraph22.bg, 29.12.2019 г.  

https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/prokuraturata-mulchi-za-sumnitelnata-

hranitelna-dobavka-lipovon 

 

Прокуратурата мълчи за съмнителната хранителна добавка „Липовон" 

 

Хранителната добавка „Липовон", за която редица разследвания това лято разкриха, че 

причинява инфаркт и инсулт, отново се предлага в продажба. Този път това става чрез Фейсбук 

страницата „Онлайн магазин за здраве, красота и стройна фигура" 

(https://www.facebook.com/Онлайн-магазин-за-здраве-красота-и-стройна-фигура-

558909747922760/). Като реклама, и за да подсилят продажбите, в последните две седмици там 

бе разиграна и томбола, печелившите в която получиха по шишенце от добавката, уточнява 

Флагман. 

Интернет магазинът е таен – няма телефон за връзка, няма посочен адрес, а самите продажби 

стават с лични съобщения. В раздела за информация е написано, че се продават „продукти за 

вашето здраве, красота и стройна фигура", но на практика единственият асортимент, който се 

предлага там, е „Липовон". Публикации, в които той се представя като „най-сигурното 

средство за отслабване", се редуват на стената му с такива, в които са приложени съмнителни 

снимки от разговори с „доволни клиенти", поръчващи по четири и пет шишенца, и други, 

постигнали „забележими резултати" при стопяването на килограми. 

В края на август влогърът Любомир Жечев пръв алармира в няколко поредни видео 

публикации в своя канал в „Ютюб", че „Липовон" е опасен за здравето препарат с неясен 

произход. Жечев приложи и разговори със здравни инспектори, които твърдяха, че „Липовон" 

е забранен за продажба у нас още от няколко години. „При анализа на хранителната добавка 

„Липовон" е установено, че съдържа лекарственото вещество сибутрамин, което крие риск за 

здравето на хората. Предизвиква мозъчни инсулти и инфаркти", разказа д-р Румяна 

Йорданова, началник-отдел в дирекция „Контрол на храните" към Българската агенция за 

безопасност на храните. 

Към август на 2019-та един от най-ярките дистрибутори на „Липовон" бе фитнес инструкторът 

Ричард Величков, добил кратка слава като участник в един от сезоните на „Биг брадър". 

Величков настояваше в безкрайните си видеовключвания в профила си в Инстаграм, че 

добавката е произведена в Мексико от най-качествени натурални съставки. 

Разследването на Жечев обаче установи, че „Липовон" не се внася от американския континент, 

а се произвежда в тайна, вероятно гаражна, лаборатория у нас. Къде точно - така и не е 

изяснено до днес. 

По случая бе образувано дознание, но резултати от него не са известни. Разкритията около 

препарата все пак имаха ефект - фитнес клубът, където се трудеше инструкторът Ричард 

Величков, го изгони от работа, а той изтри профила си в Инстаграм. През септември сайтът 

„Факти" цитира бивши колеги на Величков, според които той бил пребит пред дома си, 

„вероятно от лица, свързани с производството на „Липовон". 

В едно от последните си видеа по темата влогърът Жечев пък се оплака, че лелята на Величков 

- Руска Пенева, се е снабдила, неясно как, с новия му адрес в София, който той не е споделял 

с никой, и нахлула в тях, за да го сплашва. От своя страна Пенева е една от любимките на 

http://www.paragraph22.bg/
https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/prokuraturata-mulchi-za-sumnitelnata-hranitelna-dobavka-lipovon
https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/prokuraturata-mulchi-za-sumnitelnata-hranitelna-dobavka-lipovon
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популярния портал „БГ мама", където има цял раздел, посветен на нея. Мамите редовно 

публикуват съмнения, че Пенева има особени взаимоотношения с двете вериги „Метро" и 

„Лидл", защото в последните три години редовно печели повечето големи техни награди в 

различните им игри и томболи. 

Лелята на Ричард - Руска Пенева, е основен персонаж в диалозите на мамите в „БГ мама". Те 

подозират двете вериги „Метро" и „Лидл", че имат особени взаимоотношения с нея, след като 

редовно е определяна за победител в различните им игри и томболи. 


