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ПРЕСКЛИПИНГ 

31 юли 2019 г., сряда 

 

www.bnr.bg, 30.07.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 
http://bnr.bg/plovdiv/post/101149995 
  
Новостите във фармацевтичната индустрия за разбаротването на по - 

качествени и по - безопасни лекарства за пациентите 
  
Кампания в Пловдив информира за иновативните лекарства 
  
В информационния ден в Пловдив се включва председателят на парламентарната 

здравна комисия Даниела Дариткова 
  
Медицинският университет в Пловдив е домакин на информационен ден на 

европейската Инициатива за иновативни медикаменти. Нейната цел е разработването 

на по-качествени и по-безопасни лекарства за пациентите като се разширяват новостите 

във фармацевтичната индустрия. 
На академичните и бизнес средите в Пловдив ще бъдат представени възможностите за 

съвместни научни изследвания и за включването им в чуждестранни научни и 

индустриални мрежи чрез публично-частни партньорства. Ще бъде обяснено и как да 

се стимулира участието им в бъдещи европейски консорциуми. 
За Радио Пловдив проф. Мариана Мурджева,зам.-ректор по международно 

сътрудничество и проектно финансиране, коментира, че Инициативата за иновативни 

медикаменти е най-голямата в Европа публично-частна инициатива, която разполага с 

бюджет от 3.3 млрд. евро за периода 2014 - 2024 г. 
В информационния ден в Пловдив ще се включат председателят на здравната комисия 

в парламента Даниела Дариткова, заместник-министърът на образованието и науката 

Карина Ангелиева, представители на здравното министерство, на академичните среди и 

бизнеса. Началото е в 13.30 ч. в Аудиторния комплекс на Медицинския университет. 
Интервюто с проф. Мурджева може да чуете в прикачения звуков файл. 

 

  
www.dariknews.bg, 30.07.2019 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1" 
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/informacionen-den-na-iniciativata-za-inovativni-

dokumenti-v-mu-plovdiv-2179212 
  
Информационен ден на Инициативата за иновативни документи в МУ-Пловдив 
  
Кирил Кирилов  Редактор: Гергана Николова 
Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще вземе участие в 

Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти. Той ще се проведе в 

Медицински университет-Пловдив. 
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Ще се включат още представители на Министерството на здравеопазването и на 

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, 

както и представители на академичните среди и бизнеса. 
На събитието ще присъстват още Николас Креф, главен мениджър на Европейската 

Федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, д-р Даниела Дариткова - 

председател на парламентарната комисия по здравеопазване, и заместник-ректорът по 

международно сътрудничество и проектна дейност на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана 

Мурджева. 
Инициативата за иновативни медикаменти е съвместен проект на Европейския съюз и 

Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден да 

подкрепи разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите. 
Целта на информационния ден е да предостави практически познания и ноу-хау на 

учените и бизнеса в България за включване в чуждестранни научни и бизнес мрежи и за 

реализиране на публично-частни партньорства в рамките на инициативата. 
  
www.dariknews.bg, 30.07.2019 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1" 
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/medicinskiiat-universitet-poema-

upravlenieto-na-ochna-bolnica-2179272 
  
Медицинският университет поема управлението на Очна болница 
  
Общинската специализирана болница по очни болести във Варна да премине под 

управлението на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Това 

решиха с пълно единодушие членовете на три ресорни комисии към Общинския съвет. 
Според мнозинството съветници висшето училище има кадрови, научен, финансов и 

технологичен потенциал да развие лечебното заведение, което 100% собственост на 

Община Варна. Те се обединиха около мнението, че днешното решение ще промени 

Очна болница в положителна посока и ще има благоприятен ефект върху варненското 

здравеопазване. 
На заседанието на здравната комисия присъства и проф. д-р Радослав Радев, 

представител на Медицинския университет. „Благодаря за взетото решение, което за 

мен е в десетката. Специализираната болница по очни болести има потенциала да се 

превърне в елитен център не само за Варна, но и за цяла Източна България. Подобна 

болница няма нито в Шумен, нито в Добрич, нито в Бургас. Когато наука, умения и 

опит се съчетаят, успехите са налице“, коментира проф. Радев. 
Медицинският университет поема управлението на Очна болница 
снимка: Общински съвет Варна 
Общинските съветници от трите комисии гласуваха също промени в Наредбата на 

ОбС-Варна за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества. Това ще даде възможност за решаване на 

подобни казуси в бъдеще. 
След поправките местният парламент по предложение на кмета ще може да предостави 

на съответното висше медицинско училище правата на едноличния собственик на 

капитала по управлението на общинските лечебни заведения, които са университетски 

болници. Продажбата на обособени части от здравните заведения ще се извършва след 

решение на Общинския съвет. Разпоредителни сделки с дълготрайни материални 

активи ще са възможни само след разрешение на кмета на община Варна. 
Задължително ще се подписва и договор между кмета на община Варна и ректора на 

съответното висше училище относно предоставяне управлението на общинското 
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лечебно заведение. С документа ще се уреждат: правата и задълженията на висшето 

училище, свързани с управлението на здравното заведение; финансовите ангажименти 

на университета към болницата; изискванията за отчетност и прозрачност на 

действията и решенията на управителя на лечебното заведение и висшето училище. В 

договора ще бъдат вписани отговорността на университета по отношение на 

финансовото състояние на лечебното заведение, както и основанията за предсрочно 

прекратяване на предоставените права за управление. 
Окончателното решение за прехвърляне управлението на Очна болница на 

Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще бъде взето на заседание 

на Общинския съвет. Тогава ще бъдат гласувани и промените в наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества. 

 

  
www.news.bg, 30.07.2019 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1" 
https://news.bg/entertainment/rezistentni-kam-lekarstva-superbakterii-se-

razprostranyavat-v-evropeyski-bolnitsi.html 
  
Резистентни към лекарства супербактерии се разпространяват в европейски 

болници 
  
Супербактерии, резистентни на антибиотици, се разпространяват в болници, показва 

общоевропейско проучване, съобщава БиБиСи. 
Лекарства, наречени карбапенеми, се използват, когато инфекцията не може да се 

лекува с нищо друго. Разпространението на резистентната Klebsiella pneumoniae 

поражда "изключителна загриженост", коментират изследователи от института Сангер. 
Те предупреждават, че и други бактерии могат да станат устойчиви - заради уникалния 

начин, по който бактериите правят секс. Те могат да живеят напълно естествено в 

червата, без да създава проблеми на здравите хора. 
Въпреки това, когато тялото на човек има проблеми, бактериите могат да инфектират 

белите дробове, да причинят пневмония и кръвта при порязвания на кожата и 

лигавицата на мозъка и да причинят менингит. Щамовете развиват резистентност към 

антибиотици. 
"Тревожното е, че тези бактерии са резистентни към един от основните антибиотици от 

последната ни линия за защита", обяснява д-р София Дейвид от института Сангър пред 

BBC News. 
"Инфекциите са свързани с висока смъртност. Вече е притеснително, че наблюдавахме 

2000 смъртни случая през 2015 г. - но притеснението е, че ако не се предприемат 

действия, те ще продължат да нарастват." 
Смъртните случаи, причинени от резистентни на карбапенем K. pneumoniae, са 

нараснали от 341 в Европа през 2007 г. на 2 094 до 2015 г. 
Това е най-голямото изследване за резистентност към карбапенем при K. pneumoniae, с 

244 болници, участващи от Ирландия до Израел. Изследователите анализират ДНК на 

бактерията - нейният генетичен код - от проби от заразени пациенти. 
"Нашите открития предполагат, че болниците са ключов фактор при улесняване на 

предаването и предполагат, че бактериите се разпространяват от човек на човек, 

предимно в болниците", допълва д-р Дейвид. 
"Фактът, че виждаме едни и същи клонове с висок риск в много различни болници в 

Европа, също показва, че има нещо особено в тези щамове." 
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Резултатите са публикувани в Nature Microbiology. 
Резистентните към лекарства K. pneumoniae може да продължат да се разпространява 

или да предава своята устойчивост върху други бактерии. 
Две бактерии могат да се срещнат и да имат бактериален полов акт наречен конюгация, 

като кратък обмен от генетична информация, наречена плазмид, се споделя между тях. 
Проучването открива инструкциите, които дават устойчивост на K. pneumoniae, 

написани на плазмида. "Те имат способността да се разпространяват много бързо чрез 

бактериални популации", коментира д-р Дейвид. 
Най-добрият начин да се справите с резистентните към лекарства инфекции е да се 

опитате да ги избегнете, на първо място. 
"Ние сме оптимисти, че с добра болнична хигиена, която включва ранна 

идентификация и изолиране на пациенти, пренасящи тези бактерии, можем не само да 

забавим разпространението на тези патогени, но и да ги контролираме успешно", 

обяснява проф. Хайо Грундман от университета във Фрайбург. 
"Това изследване подчертава важността на контрола на инфекциите и текущото 

геномно наблюдение на антибиотично устойчиви бактерии, за да се гарантира, че 

откриваме нови резистентни щамове рано и действаме за борба с разпространението на 

антибиотичната резистентност." 

 

  
www.redmedia.bg, 30.07.2019 г. TC "www. redmedia.bg " \f C \l "1" 
http://www.redmedia.bg/statii/razhda-se-nov-generichen-gigant-pfizer-kupuva-mylan-

nv-6320 
  
РАЖДА СЕ НОВ ГЕНЕРИЧЕН ГИГАНТ - PFIZER КУПУВА MYLAN NV 
  
Фармацевтичната компания Pfizer купува Mylan NV, обединявайки компанията за 

генерични лекарства със своето подразделение за такъв тип лекарства Upjohn, 

съобщават световните агенции. 
Upjohn е производител на Viagra, Lipitor и Celebrex, а компанията Mylan NV е най-

позната с EpiPen - инжекция, спираща застрашаваща живота алергична реакция. 
Си Ен Би Си съобщава, че според споразумението всяка акция на Mylan ще бъде 

конвертирана в акция на новата компания. Акционерите на Pfizer ще притежават 57% 

от общата нова компания, а акционерите на Mylan – 43%. 
Очаква се процесът на обединение да приключи в средата на следващата година, а 

новата обединена компания да има годишни продажби на стойност над 20 млрд долара. 

 

www.zdrave.net, 30.07.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
https://www.zdrave.net/-/n10182 
  
МЗ не подкрепя закриването на инфекциозното отделение в Кюстендилската 

болница 
  
Министерството на здравеопазването (МЗ) не подкрепя закриването на отделението по 

инфекциозни болести в областната болница в Кюстендил, както и промяна в 

обстоятелствата по издаденото разрешение за работа на болницата в тази посока. Това 

пише в отговор на здравния министър Кирил Ананиев до д-р Иван Ибришимов, депутат 
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от БСП, който е задал въпрос относно предоставяне на информация за закриване на 

инфекциозното отделение в Многопрофилна болница за активно лечение „Никола 

Василев” в град Кюстендил. 
„В структурата на лечебното заведение е вписано отделение по инфекциозни болести с 

второ ниво на компетентност. Многопрофилната болница за активно лечение „Никола 

Василев” в град Кюстендил е акционерно дружество, в което държавата притежава 

82,73% от капитала, а останалата част е разпределена между общините в областта. 

Управлението се осъществява от Съвет на директорите, в чиито правомощия е 

определянето на вътрешната управленска и организационна структура на лечебното 

заведение”, пише в отговора от МЗ. 
В него се допълва, че са предприети действия чрез териториалните структури на МЗ в 

областта за намиране на лекари с придобита специалност по инфекциозни болести, 

необходими за 24-часово покритие на дейността. 
„По този повод са осъществени редица контакти между ръководството на РЗИ-

Кюстендил и директора на Многопрофилна болница за активно лечение „Никола 

Василев”. Ще бъдат потърсени различни варианти за оптимално функциониране на 

всички звена в лечебното заведение, което да гарантира достъпни и качествени здравни 

услуги на населението и своевременни действия за ограничаване на риска от епидемии 

в областта”, пише в отговора до депутата от БСП. 

 

www.actualno.com, 30.07.2019г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   
https://www.actualno.com/healthy/elektronnoto-zdraveopazvane-pak-zacikli-

news_772853.html 
  
Електронното здравеопазване пак зацикли 
  
Дни след като подписа договор за част от дейностите, свързани с въвеждане на 

електронно здравеопазване, ведомството на министър Кирил Ананиев срещна отпор за 

останалите. 
На 8-ми юли Министерството на здравеопазването подписа договор с консорциум 

„Стемо – Гама Консулт“ за сумата от 1 928 103 лв. без ДДС. Консорциумът се състои 

от фирмите „Стемо“ ООД и СД „Гама консулт – Калинкин, Прокопов и с-ие“. Негов 

ангажимент е да разработи и внедри национални номенклатури, здравно-

информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на 

ядрото на Националната здравно-информационна система (НЗИС).   
Днес обаче КЗК обяви за незаконосъобразно решението на министъра за другата част 

от системата, за електронните медицински документи - досие, здравен запис, рецепта и 

направление. 
Тази обществена поръчка е разделена на две обособени позиции. Първата е за е-

медицинско досие и е-здравен запис, където ще се събира съществената информация, 

свързана с лечението на дадения пациент, независимо от вида лечебно заведение и от 

това дали то работи с НЗОК, или не. Позицията е с прогнозна стойност 831 666 лв. 

Срокът за изпълнението е 15 месеца, а гаранционната поддръжка – 24 месеца. 
Втората е за изработване на е-рецепта и е-направление. Те ще са стандартизирани 

услуги за предписване и отпускане на лекарствени продукти, за издаване и изпълнение 

(отчитане) на направления в лечебните и здравни заведения. Тази подсистема ще 

разпознава лекари и магистър-фармацевти на базата на техните електронни подписи 

или друг надежден метод за автентикация. 
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https://www.actualno.com/healthy/elektronnoto-zdraveopazvane-pak-zacikli-news_772853.html
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Прогнозната стойност за изработване на е-рецепта и е-направление е 800 000 лв. 

Срокът за изпълнението е 9 месеца, а 24 месеца е гаранционната поддръжка. 
За втората позиция комисията е избрала изпълнител – обединение „Е-здравни системи“ 

между фирмите „Контракс“ АД, „Скауер Груп“ ЕООД и „Ей Ес Ес“ ООД. 
Първата позиция е прекратена с мотив, че две от трите предложения не отговарят на 

предварително обявените условия на възложителя, а с отварянето на ценова оферта 

само на един кандидат не може да се постигне максимална публичност и прозрачност. 
Двете решения на Комисията - както за класирането, така и за прекратяването - са 

обжалвани в Комисията за защита на конкуренцията и тя ги обяви за 

незаконосъобразни. 
Преписката се връща на възложителя за продължаване на процедурата от етап 

разглеждане на техническите предложения на „Технологика“ ЕАД и ДЗЗД „Стемо-Гама 

Консулт“.  Всъщност те са и жалбоподателите.   
Решението на КЗК подлежи на протест пред ВАС, но министърът трябва да реши дали 

ще върне процедурата, или ще предприеме касационно обжалване. 
Здравното ведомство трябва да плати на „Технологика“ 1700 лв., а на консорциума – 

2900 лв.   
Припомняме, че през август месец миналата година МЗ направи първо обявление за 

избор на изпълнител по проект „Доизграждане на националната здравна 

информационна система (НЗИС) — етап 1 и етап 2“. Тогава поръчката бе една, а 

заложените дейности - в пет обособени позиции, не както сега в две отделни поръчки 

със съответните обособени позиции. 
Тя обаче бе блокирана с жалби в КЗК от фирмите „Стемо“ ООД, „Ифелоус“ ООД и СД 

„Гама консулт – Калинкин, Прокопов и сие“. 
На 27 септември министърът издаде заповед за спиране на процедурата, а ден по-късно 

я прекрати заради фатално недоглеждане. В обявлението не е било посочено, че 

показателят „техническа оценка“ с тежест 60% се определя от два показателя със 

съответната тежест. 
След като преработиха поръчката, я възобновиха на 12 октомври, но дейностите бяха 

съкратени. От петте обособени позиции оставиха първите три, а поръчката вече е за 2,5 

млн. лв. без ДДС. Един месец по-късно и тя бе блокирана – от две фирми, участници в 

предишното ѝ спиране. Жалбата е от обединени в консорциум фирмите „Стемо“ и 

„Гама консулт”. 
На 16 ноември КЗК образува производство по тази жалба. Тогава от МЗ излязоха със 

съобщение, в което признаха, че са притеснени. Срокът за изпълнение на заложените в 

НЗИС дейности е две години и 10 месеца. Целият проект за е-здравеопазване е за 12 

млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Добро управление“. 

 

 TC "В. Сега" \f C \l "1"  31.07.2019 г., с.4 
  

НЗОК иска отсрочка за изделията за хора с увреждания 
  

Касата ще е готова да поеме дейността от социалното министерство чак от 

2021 г. 
  

Янина Здравкова 
Преминаването на плащането на медицинските изделия от социалната към здравната 

система ще се забави с една година. Надзорният съвет на здравната каса е възложил на 

управителя на касата да изпрати мотивирано предложение до министъра на 
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здравеопазването да се отложи преминаването на заплащането на медицински изделия 

към системата на министерството на здравеопазването и здравната каса, сочи решение 

на надзора от 24 юли. 
В момента изделията за хора с увреждания се осигуряват от Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), като хората ги получават с решение на специализирани лекарски 

комисии. Заради съмненията за злоупотреби отдавна се твърди, че дейността трябва да 

премине към здравната каса, тъй като АСП няма медицински компетенции. Затова в 

закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. беше въведена и промяна, според която НЗОК да 

поеме изделията от 2020 г., а самите средства да са от държавния бюджет, а не от 

здравни вноски. Идеята беше МЗ да изработи механизма за отпускане, плащане, оценка 

на качеството и контрол. Още при обсъждането на промените представителите на 

работодателите изразиха несъгласие, тъй като предметът на дейност на НЗОК е 

осигуряване, а не социално подпомагане. 
Явно обаче промяната е твърде сложна, затова от касата искат отсрочка до 2021 г. 

"Необходимо е време НЗОК да се подготви административно и нормативно за тази 

дейност, която до момента се осъществява във всички общини в държавата от 

съответните подразделения на Агенцията за социално подпомагане", обясниха 

лаконично решението оттам. 
  
ОЩЕ ПРОСТРАНСТВО 
Касата ще иска от областния управител на София офис сграда или свободни работни 

помещения за безвъзмездно ползване, е решил още надзорният съвет. Мотивът е 

разширение на вида и обема дейности на институцията - освен бъдещото поемане на 

медицинските изделия, касата вече изпълнява и дейностите на фонда за лечение на 

деца. Касата вече получи нови помещения - в държавния Център по хигиена, но явно 

те не са достатъчни. 
 


