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ПРЕСКЛИПИНГ 

31 май 2019, петък 

www.bnr.bg, 30.05.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101125674/dps-obmisla-zakonodatelni-iniciativa-za-

namalavane-na-dds-za-hlaba-lekarstvata-i-knigite 

 

ДПС обмисля законодателни инициатива за намаляване на ДДС за хляба, 

лекарствата и книгите 

 

Добрина Карамболова 

ДПС обмисля законодателни инициативи за намаляване на ДДС за хляба, лекарствата и 

книгите, обявиха депутатите Делян Пеевски и Йордан Цонев. 

 „Колегите ще ви разкажат и ще се видим скоро. От всички ще търсим подкрепа“, каза 

Пеевски. 

 „Ще проведем срещи, разбира се, с бранша - фармациите и така нататък, защото не е 

еднозначно. Не искаме да бъдем популисти. Не е еднозначно. Ние трябва да сме 

абсолютно сигурни, че цените ще паднат, за да го направим, защото иначе може да се 

получи обратният ефект. Те задържат цените и само да им се увеличат печалбите, затова  

в този  процес ще стартираме поредица от такива срещи и вие ще бъдете свидетели“, каза 

Йордан Цонев. 

От ДПС изтъкват като най-важно предложението за безплатен пакет за детските градини. 

„Предвиждаме строителство на детски градини и то в много големи размери. От бюджета 

да се пренасочи онзи ресурс, който беше за саниране на детски градини, но сега ще 

обмислим да бъде и безплатно, за да могат майките да се реализират и да работят. Това 

е огромен проблем в цялата страна. Видяхме го, не е само в София“, обясни Йордан 

Цонев. 

 

www.zdrave.net, 30.05.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n9617 

 

С 50% увеличават парите за спешни пациенти 

 

Целта е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения 

за преминал и отчетен пациент 

 

С близо 50% се увеличава стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща 

за преминали и отчетени пациенти със спешни състояния, преминали през спешни 

отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение. Това става ясно от 

проекта на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на 

здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране 

на лечебни заведения, публикуван на сайта на Министерството за обществено 

обсъждане. 

Досега МЗ плащаше за преминали и отчетени спешни пациенти 30 лв., а с изменението 

на Наредбата е предвидено да се плащат по 44 лв. на преминал пациент. 

Предвижда се допълнителните средства 

да бъдат разпределени между 43 лечебни заведения 

за болнична помощ. От тях 8 болници със 100 на сто държавна собственост и 26 болници 

с над 50 на сто държавно участие в капитала. Това са лечебните заведения, сключили 
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договор с Министерството на здравеопазването за субсидиране за посочените дейности, 

става ясно от мотивите на министъра към проекта. 

Увеличение има и на стойностите на медицинските дейности, касаещи лечение на 

пациенти с активна туберкулоза, обхващане на контактни на пациенти с туберкулоза, 

лица с латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица, амбулаторно 

проследяване (диспансеризация) на пациенти с туберкулоза, продължаващо лечение и 

рехабилитация на пациенти с туберкулоза, продължаващо лечение и рехабилитация на 

пациенти с неспецифични белодробни заболявания. 

Така сумата, плащана за леглоден лечение без мултилекарствена резистентност в 

клиники/ отделения с III ниво на компетентност се увеличава от 53 на 68 лв., за леглоден 

лечение в клиники/ отделения с II ниво на компетентност – от 43 на 58 лв., а за леглоден 

лечение с мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с III ниво на 

компетентност – от 58 на 73 лв. 

За извършен и отчетен преглед ежемесечно за пациенти с поставена диагноза 

„латентна туберкулозна инфекция“ вече ще се плаща 20 лв., а не 17 лв. 

Цената на прегледа на диспансеризирани пациенти с туберкулоза се увеличава от 35 лв. 

на 40 лв., за ежедневно провеждане на пряко наблюдавано лечение и проследяване на 

пациент с активна туберкулоза – от 4 на 6 лв., за ежемесечно провеждане на лечение и 

проследяване в амбулаторни условия на пациент с активна туберкулоза – от 55 на 60 лв., 

а за продължително лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза – от 28 на 34 

лв. 

Средствата за дейността са разпределени за 28 лечебни заведения, от които 10 

специализирани болници за активно лечение на пнемвофтизиатрични заболявания и 

пнемвофтизиатрични отделения към държавни и общински болници на база леглоден. 

Увеличени са и стойностите на медицинските дейности, касаещи лечение на пациенти с 

психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24- часов престой, вкл. за 

дейности по рехабилитация чрез трудотерапия; спешно стационарно лечение до 24 часа 

на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена 

психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение и дневно 

стационарно лечение на пациенти с психични заболявания. 

Така леглоден в структура с III-то ниво на компетентност вече ще се плаща по 46 лв., 

вместо досегашните 40, във II-ро ниво на компетентност – 42 лв. вместо 36 лв., а в I-во 

ниво на компетентност  - увеличението е от 30 на 35 лв. 

Средствата за дейността се разпределят за 12 центрове за психично здраве и 

психиатрични отделения към държавни и общински болници на база проведен леглоден 

лечение. 

В мотивите на министъра е записано, че за целите на преразпределението на 

допълнително предоставените финансови средства по бюджета на министерството за 

субсидирани дейности е разгледана информацията от лечебните заведения за 

осъществените дейности в рамките на първия период от действието на договорите за 

субсидиране, сключени през 2019 г. Разгледани са и постъпилите в рамките на 

общественото обсъждане на проекта на Наредба № 3 предложения относно 

стойността на субсидиране по отделните дейности 

(тогава отхвърлени поради липса на конкретика и обосновка на формирането им и 

поради липса на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването). 

„Установена е трайна тенденция на увеличение на разходите, в т.ч. разходите за 

персонал, разходите за лекарствени продукти и медикаменти, както и оперативните 

разходи. Това от своя страна води до нарастване на стойността на един преминал болен, 

средния разход на едно легло и средния разход на леглоден. Наблюдава се тенденция на 

нарастване на използваемостта на легловия фонд“, пише в мотивите към проекта. 
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„На тази база са определени нивата на увеличение на субсидирането за дейностите, за 

които установените тенденции са най-силно изразени. Целта е актуализиране на 

стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент, 

поради тенденция за формиране на разлика между субсидията, която се предоставя и 

реално извършените разходи от лечебните заведения“, пише още в мотивите. 

 

www.vesti.bg, 30.05.2019 г. 

https://www.vesti.bg/sviat/svetovnata-zdravna-organizaciia-prizna-stresa-na-rabotnoto-

miasto-6095967 

 

Световната здравна организация призна стреса на работното място 

 

Това е поредното здравословно състояние, което влиза в новата Международна 

статистическа класификация на болестите и проблемите 

 

С лед като се разбра, че на Общото събрание в Женева Световната здравна организация 

е решила да причисли зависимостта от видеоигри към своята Международна 

статистическа класификация на болестите и проблемите, научаваме за още няколко 

здравословни състояния, които допълват списъка. 

СЗО призна стреса на работното място или познат още като „бърнаут” като реално 

медицинско понятие, но не го причислява като болест, а като здравословно състояние, 

свързано с работата. 

Организацията класифицира и симптомите на този „проблем, свързан с професията”. 

Ето ги и тях: 

„Изтощаване на работното място, арогантност, изолиране от социалната среда, цялостно 

негативно отношение към  работната среда, ниска професионална ефективност и 

продуктивност”. 

Резултатът от тези симптоми е систематизиран по следния начин: „синдром, който води 

до хроничен стрес, чието излекуване е непосилно трудно”. 

Решението на СЗО идва след редица проучвания и изследвания. Първият експерт, който 

се заема със задачата да изучава „бърнаут”-а, е психологът Херберт Фрауденберг през 

1974г. 

СЗО класифицира „бърнаут”-а като състояние, което се отнася единствено и само за 

професионалната среда и не бива да се свързва с други обстоятелства. 

„Този термин за пръв път ще се впише в нашата Международна статистическа 

класификация на болестите и проблемите”, казва говорителят на СЗО Тарик Йасаревич. 

Обновеният списък със заболявания и клинични състояния ще влезе в сила от януари 

2022г. Както вече споменахме в него ще присъства и зависимостта от видеоигри, редом 

със зависимостите от наркотични вещества, хазарт и прочие. 

Състоянието на транссексуалните хора ще се премести от списъка с психични 

разстройства и ще влезе в раздела за „състояния, свързани с половото здраве”. 

 

www.dariknews.bg, 30.05.2019 г. 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/i-maia-manolova-ne-poluchi-otgovor-koga-tochno-

shte-ima-zaplati-za-raboteshtite-vyv-vrachanskata-bolnica-2169083 

 

И Мая Манолова не получи отговор кога точно ще има заплати за работещите във 

врачанската болница 

 

Медицинските сестри готови на крайни действия 
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Омбудсманът Мая Манолова бе във Враца, за да провери ще бъде ли направен обещаният 

ремонт на АГ отделението на многопрофилната болница „Христо Ботев“, за който още 

миналата година ресорното министерство отпусна пари. 

Преди срещата с директора тя коментира, че е тук и защото информацията от болницата, 

че управителят не си изпълнява поетите ангажименти. Тук съм за 4 или 5 път. вече една 

година ще стане както той не може да се организира и да направи една обществена 

поръчка“. 

Изпълнителният директор обяви минути по-късно, че обществената поръчка протича в 

срок и комисията следва да избере изпълнител на ремонта. Но не успя да каже кога ще 

стане това. Не се ангажира и с точна дата, на която ще бъдат изплатени заплатите,. Обяви 

само, че се прави всичко възможно те да бъдат изплатени до края на месеца. 

През Манолова събралите се медицински сестри се оплакаха, че в съседни болници 

заплатите на техни колежки вече са вдигнатия. Само тук им се предлагат трудови 

договори с 620 лв. заплата. И бяха категорични, че няма да ги подпишат. 

 

www.bnr.bg, 30.05.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101126085/komisiata-za-nepravitelstvenite-organizacii-

razgleda-preporakite-za-promeni-na-maikite-na-deca-s-uvrejdania 

 

Комисията за НПО разгледа препоръките на майките на деца с увреждания 

 

Автор: Добромир Видев 

Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите разгледа препоръките за законодателните промени на двата комитета, които 

са свързани с протестите на майките на деца с увреждания. 

И двете организации настояха за по-бързо приемане на предложенията. 

Вера Иванова от “Системата ни убива“ отчете пред депутатите, че по част от исканията 

от протестите има напредък, но част от тях все още нямат. Като например точката за 

електронен регистър на хората с увреждания: 

“Наляха се още 600 000 в т. н. регистър на Агенцията за хората с увреждания, но това, 

което ние видяхме, не е ефективно. В този регистър има данни с няколко изречения какво 

пише в ТЕЛК“. 

От “Системата ни убива“ се надяват до края на годината електронната здравна карта да 

е факт. 

Проблем остава приобщаващото образование на деца с увреждания. 

Представители на „Системата ни убива“ поискаха от депутатите по-сериозна подкрепа 

за децата-сираци. Вера Иванова обясни, че сега се стимулира извеждането на детето от 

семейна среда: 

"Ако едно дете - сираче е настанено в приемно семейство, освен заплатата, приемните 

родители получават и 300 лева помощ за отглеждането на това дете. Когато това сираче 

е настанено при близки роднини - баба, леля или някой друг, е прибавено това "до" по 

усмотрение на социалния работник. А масово усмотрението на социалния работник за 

такива деца е помощта да бъде 40-50 лева, което е пълен абсурд". 

Мая Стоицева от инициативата „Системата ни убива всички“ поиска по-бързо решаване 

на проблемите с ТЕЛК решенията. 

"Една наредба в момента ощетява страшно много хора с увреждания. Падат проценти, 

съответно подкрепата за тях приключва. Не може ТЕЛК-ът да бъде определящ за това 

каква социална подкрепа има човек с увреждане. Все още продължават да не сядат на 

една маса заедно Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и 
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социалната политика, Министерство на образованието. Ако вие не го направите, не го 

инициирате, не знам как може да се случи да седнат на една маса". 

 

 
31.05.2019 г., с.5 

 

ДДС за хляба да стане 5%, лансира ДПС. Ниска ставка и за книги и медикаменти 

 

Пеевски обяви бъдещ пакет закони, които партията ще внесе. Почват срещи по 

браншове 

 

Румина Димитрова 

Да се намали ДДС върху хляба, книгите и лекарствата, както и да се открият повече 

детски градини, а в тях да не се плаща такса. Такъв пакет от законопроекти подготвя 

ДПС, обяви депутатът Делян Пеевски пред журналисти в парламентарните кулоари 

вчера. 

„Има и по-интересни неща от това, че съм в парламента. С г-н Цонев искаме да ви ги 

обявим. Питахте какви законопроекти ще внасяме -мислим да внесем проект за сваляне 

на ДДС-то на хляба, защото това е голям проблем. Обмисляме свалянето на 5%. За 

лекарствата ще помислим. За безплатни детски градини, както и за ДДС-то на книгите“, 

заяви Пеевски. 

По-подробно идеята представи зам.-шефът на групата на ДПС Йордан Цонев. Заради 

големия медиен интерес към Пеевски, който за втори пореден ден е в Народното 

събрание, Цонев се пошегува с медиите: „Всяка сутрин ли ще е така? Мадона да беше 

дошла в българския парламент, нямаше да тичате така.“ 

„Ще проведем срещи с хлебопроизводителите и зърнопроизводителите и с бранша на 

фармациите, защото това не е еднозначно. Не искаме да сме популисти. Трябва да сме 

абсолютно сигурни, че цените ще паднат, за да го направим. А не да има обратния ефект 

– те да задържат цените и само да им се увеличават печалбите“, обясни Цонев. Той 

подчерта, че от ДПС обявяват идеята си сега, защото предстои да провеждат срещи с 

различните браншови организации, на които ще бъдат поканени и медии. 

„Един от основните проблеми, и които предлагаме за обсъждане с другите партии, е 

строителство на детски градини, и то с много големи размери, от бюджета“, допълни 

Цонев. Може ресурсът за саниране да бъде пренасочен за нови детски градини. 

„Сега ще обмислим и да бъде безплатно, за да може майките да се реализират и да 

работят. Това е огромен проблем в цялата страна. Видяхме го, не е само в София“, 

категоричен бе той. 

Това били само част от мерките, които от ДПС ще предложат. По-нататък ще търсят и 

начини за реално облекчаване на бизнеса. 

На журналистически въпрос дали това е подготовка за местния вот наесен, Цонев 

отговори така: „Не. Няма отношение към изборите. Никой веднага след изборите не 

прави това. Нарочно го правя след изборите, за да видите, че не е популистко.“ 

Идеите на ДПС са леви, ние сме ги предлагали, а тогава те и ГЕРБ не ни подкрепиха, 

коментира депутатът от БСП Драгомир Стойнев. Според него мерките обаче са добри и 

левицата би ги подкрепила. 

„Пожелаваме им успех, но ще е странно, ако ГЕРБ подкрепят. Тогава трябва да се даде 

обяснение защо, когато БСП го е предлагала, е била отхвърлена“, допълни соцдепутатът. 

„Трябва първо да се запознаем. Ние котка в чувал не купуваме“, отсече съпредседателят 

на патриотите Валери Симеонов. 
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Sanofi подкрепя развитието на младите лекари в България 

 

Фармацевтичната компания Sanofi подкрепи две инициативи за развитието на младите 

лекари у нас. Компанията е най-големият дарител за тази година в едноименната 

програмата на Българския лекарски съюз. С подкрепата и на другите спонсори 45 

студенти по медицина ще получат едногодишна стипендия в размер на 100 лева. 

През цялата година БЛС ще приема документи за финансиране на участия в национални 

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

години. 

„Освен разработването на нови терапии и лекарства, наш дълг е образоването на 

пациентите и подкрепата за развитието на лекарите в България. Ние вярваме, че у нас 

има много качествени специалисти, а за тяхното развитие и мотивация да останат да се 

реализират тук има отговорност не само държавата, но и бизнесът. За нас инвестицията 

в бъдещите лекари е инвестиция в богатството на държавата ни" каза д-р Светла 

Михалевска, медицински директор на Sanofi България, при официалното обявяване на 

стипендиантите. 

Компанията стана и партньор на Международния конгрес по медицински науки за 

студенти и млади лекари, организиран в София от Асоциацията на студентите-медици в 

България. Събитието посрещна 630 млади лекари от над 70 държави. 

Sanofi ежегодно организира информационни кампании към пациентите и лекарите за 

превенция, ранна диагностика и правилно лечение на редица заболявания. 

От 2012 г. досега организира инициативата „Открито за диабета", като през последните 

четири години нейно лице е Ивет Лалова. През 2017 г. година започна мащабната 

информационна кампания „Открито за ваксините" която акцентира на сериозните 

здравни последствия от грипа и ефективната превенция чрез ваксинация. Наскоро 

стартира информационна кампания за навременното откриване на заболяванията на 

черния дроб. 

 

 


