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Педиатрите отново подновиха протестите за специален статут на детската болница
(обзор)
Паулина Найденова
Работещите в единствената детска болница у нас отново излязоха на протест. Те
блокираха движението по бул. "Иван Гешов" в София и настояха болницата да получи
специален статут, да се повишат цените на клиничните пътеки и да отпаднат лимитите
за лечение на деца.
Лекари, медицински сестри и родители на деца, които се лекуват в педиатрията
блокираха булевард Иван Гешов малко след 8 часа сутринта.
Д-р Димитър Русинов, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": Ние не можем да си гледаме
работата, да работим нормално, да лекуваме децата във връзка с непрекъснати
ограничения. Те пък се отразяват и на финансовото състояние на болницата.
Д-р Адил Кадъм, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": Искаме тази болница, която така или
иначе изпълнява дейността на национална педиатрична да бъде призната като такава и
на нея да и бъде гласуван бюджет.
Пред БНТ заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков обясни, че
промяната на статута ще отнеме много време.
Д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването: Утре правителството да вземе
решение да направи специален статут на болницата - моят плачевен опит, в
ликвидирането на търговско дружество е че трае между 6 и 20 години.
Специален статут ще получи бъдещата детска болница. Тя ще е готова до 2 години, а
педиатрията ще стане част от нея обясни здравният министър.
Д-р Адил Кадъм, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": Нероденият Петко са го чакали колегите
40 години. Ние може и да го дочакаме. Искрено се надяваме. Не вярваме.
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: Създаването на една комплексна детска
болница е една мечта от десетилетия. Тази тяхна мечта я приех като мое задължение,
отговорност и кауза. В началото на есента ще започнем същинското строителство.
Ананиев увери, че ограничения за прием в педиатрията няма да има. Той обясни,че с 50те милиона лева от резерва на здравната каса приоритетно ще бъдат увеличени цените
на детските клинични пътеки.
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: Подобряване лечението на децата от
една страна и по-голяма удовлетвореност. Тъй като ще има възможност за увеличение
на заплатите на медицинския персонал, който работи в тази болница.
Родители подкрепиха протеста на педиатрите, заради децата си.
Юлияна Димитрова, родител: Вярвам, че поне те заслужават нормално здравеопазване.
Заслужават да имат правата, когато дойдат в болница.
Протестът предизвика големи задръствания в сутрешния час с традиционно натоварен
трафик. Част от шофьорите подкрепиха педиатрите. А те обявиха, че ако до 10 дни
исканията им не бъдат чути ще спрат плановия прием и ще подадат колективни оставки.
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Националните награди за медицина ще бъдат връчени тази вечер
Татяна Йорданова
Тази вечер ще бъдат раздадени годишните национални награди за медицина. Лекари и
екипи с постижения в своята област ще получат признание на специална церемония.
Понеже казват, че в медицината главното лекарство е самият лекар, за пета поредна
година ще бъдат раздадени златни статуетки на лекарите, които с постиженията си са
дали най-голямата награда на своите пациенти - а именно здраве.
Вече е ясно при кого отива голямата награда - за цялостен принос в развитието на
медицината. Взима я българския кардиолог със световно признание проф. д-р
Александър Чирков.
Болница на годината е Плевенската болница. Наградата получи проф. Владимир Данов.
От същата болница е и най-иновативният млад лекар д-р Петър Узов, който е открил
нови начини да лекува сърцето.
Интересно е и кой е любимият лекар на пациентите - това е д-р Захари Захариев. Той
лекува в областта на онкологията.
Разбира се всички тези награди са само условни. Истинската награда я получава всеки
лекар, който в края на деня знае, че е помогнал на някого.
www.zdrave.net, 10.05.2019 г.
https://www.zdrave.net/-/n9444
Кирил Ананиев: Няма да има лимити за лечението на деца
Министерството на здравеопазването ще работи съвместно с ръководството на
специализираната детска болница за решаването на проблемите, пред които е изправена
Педиатрията. Това стана ясно от думите на здравния министър Кирил Ананиев по повод
днешния протест на медицинските специалисти в лечебното заведение, съобщиха от МЗ.
„Следя от самото начало протеста на медицинските специалисти от педиатричната
болница. Още в средата на месец април поканих техни представители да обсъдим
проблемите и въпросите, които стоят пред тях. Наистина има много проблеми,
натрупани от десетилетия и те няма как да бъдат решени толкова бързо. Убеден съм, че
заедно ще започнем един по един да ги решаваме, за да подобрим условията за лечение
на нашите деца и да постигнем по-голяма удовлетвореност на хората, които работят в
педиатрията“, посочи здравният министър.
Едно от основните искания на медицинските специалисти от СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митов“ е болницата веднага да мине по чл. 5 от Закона за лечебните заведения. „Това
обаче на практика няма как да стане толкова бързо, защото трансформирането на
лечебното заведение в такъв тип, какъвто искат те, трябва да премине през ликвидация,
а тя обаче може да продължи 5 и повече години“, обясни министър Ананиев.
По отношение искането на медицинските специалисти да бъдат премахнати лимитите за
легла и преминаващи пациенти, здравният министър припомни, че на своето заседание
в сряда Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса е взел решение да
няма лимити за лечението на деца. Кирил Ананиев беше категоричен, че нито едно дете
няма да бъде оставено без преглед и няма да му се отказва нужното лечение.
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Още от началото на следващата седмица МЗ съвместно с НЗОК и Българския лекарски
съюз започва интензивни преговори за анекс към Националния рамков договор, за да
бъдат увеличени цените на някои клинични пътеки, които не са осъвременявани от
години и не отговарят на разходите, които правят болниците. Министър Ананиев отново
подчерта, че основен акцент ще бъде поставен върху педиатричните клинични пътеки.
За целта НЗОК ще отвори резерв от 50 млн. лв.
„Моят екип е може би един от първите, който наистина поставя като приоритет детското
здравеопазване. Предприемаме всичко възможно и правим сериозни крачки, които до
този момент не са били правени“, допълни още Ананиев.
Като пример здравният министър посочи активната работа по изграждането на
комплексна детска болница. „Имах много срещи с педиатри, за които създаването на
такава детска болница е мечта от десетилетия. Тази мечта я приех като моя кауза. До
края на този месец ще обявим обществена поръчка за инженеринг на болницата, което
означава, че започваме проектирането и строителството ѝ“, заяви Кирил Ананиев.
Предвижда се в началото на есента да започне същинското строителство, което ще
продължи 2 години.
Министър Ананиев подчерта, че Специализираната болница за детски болести „Проф.
Иван Митев“ ще бъде сърцевината на новата детска болница и че медицинските
специалисти ще работят в нова, съвременна болница с много по-добри условия и
апаратура.
11-12.05.2019 г., с. 5
Лекари срещу заплатите по 5 бона в БЛС
Румен Златански
40 делегати от Пловдив ще участват в 70-ия събор на Българския лекарски съюз.
Форумът се провежда на 11 и 12 май в Обзор, уточниха от пресцентъра на организацията,
като основната цел е да се актуализира неговият устав.
Да се намали размерът на заплатите, които получава ръководството на БЛС, е едно от
основните предложения на Районните колегии от Ямбол и Варна. Част от медиците искат
възнаграждението на председателя на БЛС да стане 3000 лв., а на заместниците му - 2500
лв., и да не са вързани с размера на минималната работна заплата, която в момента е 560
лева на месец.
Сега председателят на БЛС взима месечна надница в размер на 10 минимални работни
заплати -5600 лева, а заместниците му по 4480 лева - 8 минимални заплати.
Според лекарите има огромна разлика между тях и тези на редовите им колеги. Още
повече че минималното възнаграждение от догодина ще стане 610 лв., което автоматично
вдига парите на шефа на 6100 лв., и то, без да е начислено върху тях прослужено време.
Предлага се също Съборът да е открит за членовете на БЛС. Същото да важи и за
заседанията на Националния съвет, който сега е само съвещателен орган.

11-12.05.2019 г., с. 8
ПРИЕМАТ НАЕСЕН 100 СТУДЕНТИ В НОВИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В
ГРАДА
Бургас решава проблема с недостига на лекари
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ЕЛЕНА АНАСТАСОВА
100 студенти по медицина започват тази есен обучение в новия медицински факултет в
Бургас. Новината дойде в петък от ръководството на вуза, минути след като Народното
събрание одобриха акредитирането на факултета и практически му дадоха зелена
светлина. Вече са ясни и датите за първите приемни изпити. В момента кипи трескава
подготовка по кандидатстудентската кампания. Изпитът по химия за бъдещите студенти
е насрочен за 21 юли, а по биология на 27 юли. Непосредствено след решението на НС
кметът Димитър Николов и ректорът на ВУЗ-а проф. Магдалена Миткова показаха за
първи път пред журналисти напълно готовата и оборудвана сграда на Медицинския
факултет, в който ще се обучават бъдещите лекари.
„Това е исторически момент за медицината в Бургас и цяла Югоизточна България.
Трудно беше да стигнем до финала и това се случи с подкрепата на много хора. Надявам
се, че много от тях след завършването си ще останат да работят в Бургас. За съжаление
все още много пациенти търсят медицински услуги извън нашия град. Убеден съм, че
през следващите години този проблем ще бъде решен със специалистите, които ще
създаде факултетът. Това е дългосрочна инвестиция в здравето на бургазлии!,,, каза
кметът Димитър Николов.
Сградата на факултета е напълно оборудвана и готова да приеме първия випуск студенти.
Назначени са 86 преподаватели, 50 от които са професори и доценти.
„Много от тях са бургазлии, които са учили и практикуват медицина в други български
градове, но с удоволствие и сантимент избраха да се завърнат в родния Бургас. Ще им
осигурим всички условия за пребиваване тук, за да могат спокойно и с желание да
упражняват професията си„, обясни кметът Николов.
СЪБОР НА БЛС общо 5 новини:
VINF 10:45:01 12-05-2019
PP1043VI.005
БЛС - събор - мандат
Делегатите на извънредния събор на БЛС дадоха мандат за преподписване на
анекс към Националния рамков договор за 2018 г.
София, 12 май /Теодора Цанева, БТА/
Делегатите на 70-ия извънреден събор на Българския лекарски съюз дадоха мандат
за преподписване на анекс към Националния рамков договор за 2018 г., съобщиха от
БЛС.
С 221 гласа "за" делегатите са упълномощили представители на УС на БЛС да
преподпишат анекс към НРД за 2018 г. По време на преговорите БЛС ще настоява по
най-бързия начин да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за
лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията.
Гласувана е била и декларация за устойчива и реална политика в здравеопазването.
В нея се казва, че българските лекари с тревога следят поредицата от протести в страната.
"БЛС се солидаризира с изказаните от нашите колеги - педиатри от Специализираната
болница по детски болести "Проф. д-р Иван Митев", проблеми. Те могат и трябва да
бъдат решени чрез повишаване на цените на клиничните пътеки в болничната помощ и
чрез повишаване на цените на медицинските дейности и капитацията в
извънболничната", посочват от лекарския съюз.
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От БЛС настояват в спешен порядък да отпаднат лимитите за броя легла по
клиники в педиатрията, а ограничението да е общо за броя легла за педиатричните
болници и отделения. Лекарите искат увеличаване на цените на педиатричните клинични
пътеки от 1-во до 3-то ниво още в рамките на сега действащия анекс към НРД за 2018 г.,
като за тази цел се използва резервът на НЗОК.
БЛС настоява за въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да
бъде поета от държавата, както и да се отпуснат допълнителни средства в размер на 6
процента от резерва на НЗОК, които да се използват за доболнична помощ още в рамките
на действащия анекс към НРД за 2018 г.
Лекарите искат изплащане на т. нар. надлимитна дейност на болниците на
стойност 153 млн. лв. с икономии, реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019
г. Те се обявяват и за достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което
да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.
На събора са били приети и промени в устава на съсловната организация, като за
първи път гласуването е било машинно. Отпада Акредитационният съвет. Запазва се
сегашното заплащане и структура на ръководство на съюза от председател, двама зам.председатели и главен секретар. Не е било прието предложението заемащите платени
длъжности в УС на БЛС да нямат право да заемат и длъжност управител на общински и
частни ДКЦ и медицински центрове. Според приетите промени в устава, БЛС вече ще
поддържа печатен и/или електронен орган.
www.bnr.bg , 12.05.2019 г.
http://bnr.bg/horizont/post/101117712/saborat-na-bls-dade-mandat-za-prepodpisvanena-aneks-kam-nrd-za-2018-g
БЛС получи мандат за преговори с НЗОК за по-високи цени на клинични пътеки
Даниела Стойнова - кор. на БНР във Варна
Българският лекарски съюз получи мандат за преговори със Здравната каса за по-високи
цени на клиничните пътеки в области като педиатрията.
Членовете на Съюза провеждат извънреден събор в Обзор. На него за първи път след
2012 г. бяха направени и промени в Устава на организацията, като за първи път
гласуването беше машинно и позволи бързина и експедитивност при вота.
„Край на урните и опашките при избор на нови ръководства в БЛС“, коментира д-р Иван
Маджаров. Сред приетите промени в Устава са отпадането на Акредитационния съвет,
който беше създаден в края на 2012 г. Запазва се сегашното заплащане и структура на
ръководство на Съюза от председател, двама зам.-председатели и главен секретар. Не се
прие предложението заемащите платени длъжности в УС на БЛС да нямат право да
заемат и длъжност управител на общински и частни ДКЦ и Медицински центрове.
Според приетите промени в Устава БЛС вече ще издава печатен и/или електронен орган.
Най-важното решение на извънредното заседание обаче е свързано с преговорите, които
ще започнат между БЛС и НЗОК за увеличаване цените на клиничните пътеки в рамките
на отпуснатите 50 млн. лева от резерва на Здравната каса.
Новите цени ще влязат в сила от 1-ви юни, каза председателят на Лекарския съюз доктор
Иван Маджаров. Приоритетно ще бъдат повишени цените в педиатрията, но се
предвиждат по-високи цени и в детската хирургия и в пулмологията.
Освен това в рамките на резерва след анализ ще се обмисли и възможност за минимално
повишаване на цените за преглед, каза още доктор Маджаров.
С 221 гласа „за“ делегатите на събора упълномощиха представители на УС на БЛС да
преподпишат анекс към НРД (Националния рамков договор) за 2018 г. Гласувана беше
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и декларация за устойчива и реална политика в здравеопазването, съобщават от
Българския лекарски съюз.
В декларацията се казва:
„Ние, българските лекари, с тревога следим поредицата от протести в страната. БЛС се
солидаризира с изказаните от нашите колеги – педиатри от Специализираната болница
по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" проблеми. Те могат и трябва да бъдат решени
чрез повишаване на цените на КП в болничната помощ и чрез повишаване на цените на
медицинските дейности и капитацията в извънболничната. По най-бързия начин трябва
да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца,
бременни и в областта на пулмологията. Необходими са мерки, които да създадат
устойчива и реална политика“.
Ето защо БЛС настоява в спешен порядък да бъдат предприети следните действия:
1. Да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията. Ограничението да е
общо за броя легла за педиатричните болници и отделения.
2. БЛС настоява за увеличаване на цените на педиатричните клинични пътеки от 1-во до
3-то ниво още в рамките на сега действащия анекс към НРД 2018, като за тази цел се
използва резервът на НЗОК.
3. Въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от
държавата.
4. Да се отпуснат допълнителни средства в размер на 6% от резерва на НЗОК, които да
се използват за доболнична помощ още в рамките на сега действащия анекс към НРД
2018.
5. Изплащане на т.нар. „надлимитна дейност“ на болниците на стойност 153 млн. лв. с
икономии, реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г.
6. Достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез
реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.
www.mediapool.bg, 12.05.2019 г.
https://www.mediapool.bg/bls-iska-oshte-6-ot-rezerva-na-kasata-za-dobolnichnapomosht-news293147.html
БЛС иска още 6% от резерва на касата за доболнична помощ
Лекарите подкрепиха повечето пари за лечение на деца и предлагат държавата да
плаща за прегледите им
Българският лекарски съюз (БЛС) одобри преподписването на анекс към Националния
рамков договор за 2018 г., който ще осигури повече средства за лечение на деца в
рамките на отпуснатите от правителството допълнителни 50 млн. лв. Предстоят
разговорите със Здравната каса за разпределянето им, като лекарите поискаха от резерва
ѝ да се отпуснат 6 процента за доболнична помощ, а също така държавата да започне да
плаща на лекарите за прегледите на деца. Това стана ясно в неделя след извънредния
събор на съсловната организация, провел се в Обзор.
По време на преговорите за подписването на анекса БЛС ще настоява по най-бързия
начин да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на
деца, бременни и в областта на пулмологията.
От 1 юни трябва да станат факт новите по-добре платени клинични пътеки за лечение на
деца.
Гласувана е била и декларация в подкрепа на исканията на педиатрите от
Специализираната болница по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" в София , които
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миналата седмица отново протестираха с искания за дофинансиране и отпадане на
лимитите за прием на деца, каквито здравните власти отричат да има.
От БЛС настояват в спешен порядък да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в
педиатрията, а ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и
отделения. Лекарите искат увеличаване на цените на педиатричните клинични пътеки от
1-во до 3-то ниво още в рамките на сега действащия анекс към НРД за 2018 г., като за
тази цел се използва резервът на НЗОК.
БЛС настоява за въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да бъде
поета от държавата, както и да се отпуснат допълнителни средства в размер на 6 процента
от резерва на НЗОК, които да се използват за доболнична помощ още в рамките на
действащия анекс към НРД за 2018 г.
Лекарите искат изплащане на т. нар. надлимитна дейност на болниците на стойност 153
млн. лв. с икономии, реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г. Те се
обявяват и за достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което да се
реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.
На събора са били приети и промени в устава на съсловната организация, като за първи
път гласуването е било машинно. Отпада Акредитационният съвет. Запазва се сегашното
заплащане и структура на ръководство на съюза от председател, двама зам.-председатели
и главен секретар. Не е било прието предложението заемащите платени длъжности в УС
на БЛС да нямат право да заемат и длъжност управител на общински и частни ДКЦ и
медицински центрове. Според приетите промени в устава, БЛС вече ще поддържа
печатен и/или електронен орган.
www.zdrave.net, 11.05.2019 г.
https://www.zdrave.net/-/n9447
Отпада Акредитационния съвет, влиза машинното гласуване
Д-р Иван Маджаров: Край на урните и опашките при избор на нови ръководста в
БЛС
Край на урните и опашките при избор на нови ръководства в БЛС. Това каза
председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров, след като делегатите приеха всички
решения на събора да бъдат гласувани машинно. Това ще съкрати както времето за
взимане на решения, така и ще спести време, което преди се отнемаше за броенето на
бюлетините.
Делегатите на 70-я извънреден събор на БЛС гласуваха отпадането на Акредитационния
съвет. Структурата е въведена в устава през 2012 г., но за пет години тя не е успяла да
постигне целите си. В мотивите към предложението за отпадане е записано, че първично
заложената структура на Акредитационния съвет като сборна структура от шестима
представители на УС, шестима представители на университетите и шестима
представители на научните дружества на практика показа своята неспособност да работи
като екип.
Делегатите отхвърлиха предложението на Варненската колегия за трети зам.председател на УС на БЛС, който да отговаря за специализираната извънболнична
помощ. Така структурата на УС остава в досегашния си вид – председател, двама зам.председатели, главен секретар и 11 членове.
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www.capital.bg, 12.05.2019 г.
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/05/12/3536331_vecherni_no
vini_po-vajnoto_ot_uikenda_i_kakvo_se/
Вечерни новини
Лекарският съюз поиска спешни промени във финансирането на лечението на деца
Извънредният събор на Българския лекарски съюз прие позиция, в която се настоява по
най-бързия начин да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за
лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията, съобщиха от организацията. В
декларация от съюза казват, че подкрепят изказаните мнения и искания на техните
колеги педиатри от Специализираната болница по детски болести "Проф. д-р Иван
Митев", които протестираха през седмицата.
Като най-наложителна мярка от лекарския съюз посочиха отпадане на лимитите за броя
легла по клиники в педиатрията, като ограничението да е общо за броя легла за
педиатричните болници и отделения.
www.actualno.com, 12.05.2019 г.
https://www.actualno.com/healthy/prof-asen-baltov-v-bylgarija-ima-prekaleno-mnogobolnici-news_748143.html
Проф. Асен Балтов: В България има прекалено много болници
У нас има прекалено много болници, достигнат е праг на насищане. Това заяви
директорът на болница "Пирогов" проф. д-р Асен Балтов пред БНТ. В България
лечебниците са 400, а в Германия в момента се затварят 100 неефективни болници.
Лечебните заведения трябва да бъдат преразпределени, каза проф. Балтов.
По думите му в болничната помощ са отпуснати толкова средства, че вероятно няма да
се изпълнят лимитите. Затова оттук-нататък е важно качеството на лечение.
Няма българин, който да не е получил достъп до много добър специалист в рамките на
24 часа, това е невъзможно в друга европейска държава, допълни още той.
Продължава и акцията в страната на специалистите от "Пирогов". Те правят
профилактични прегледи на деца в детските градини. Според Балтов, за 7 години са
прегледани над 10 500 деца от колегите му.
В тази връзка директорът на "Пирогов" сподели идеята да се направи мрежа от болници,
обединени от телемедицина, а лекари от "Пирогов" да дават консултации на специалисти
в страната.
ЛЮБОВ ПАВЛОВА

13.05.2019 г., с. 8
40 американски щата съдят фармацевтични компании
Фирмите обвинени в изкуствено вдигане цените на лекарства, една от тях работи
в България
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Повече от 40 американски щата подадоха иск, с който обвиняват фармацевтични
компании в заговор за изкуствено увеличаване цената на обичайните лекарствени
средства. В делото се твърди, че около 20 компании са участвали в определянето на цени
за над 100 лекарства, включително такива за лечение на диабет и рак.
Една от обвинените фирми е "Тева Фармасютикълс" - най-големият световен
производител на генерични лекарства. "Тева" има представителства на 80 пазара,
произвежда и предлага над 1800 лекарства и 16 000 лекарствени продукта.
"Тева", която отрича всякакви нарушения, казва, че ще защити действията си.
Искът, който е следствие на петгодишно разследване, обвинява компаниите,
произвеждащи лекарства, че са участвали в престъпна схема за повишаване на цените в някои случаи с повече от 1000 процента. Искът бе подаден от главния прокурор на щата
Кънектикът Уилям Тонг.
"Имаме убедителни доказателства, които показват, че генеричната лекарствена
индустрия е извършила многомилиардна измама на американския народ", каза Тонг,
цитиран от Би Би Си.
"Разполагаме с имейли, текстови съобщения, телефонни записи и свидетелства на
специалисти от компаниите, които смятаме, че ще докажат многогодишен заговор за
определяне на цените и разделяне на пазарния дял за огромен брой лекарства", твърди
той.
Представител на "Тева" в САЩ заяви пред медиите, че израелската компания "не е
участвала в никакво поведение, което би довело до гражданска или наказателна
отговорност".
Останалите 19 фирми, замесени в делото, все още не са коментирали твърденията.
Според съдебното дело компаниите, произвеждащи лекарства, са се уговорили за
манипулиране на цените в периода юли 2013 г. - януари 2015 година.
Г-н Тонг заяви, че разследването е разкрило защо разходите за здравни грижи и
лекарства, отпускани по лекарско предписание, са толкова високи в САЩ.
"Тева" е добре позната и в България. Компанията зае водеща позиция на българския
фармацевтичен пазар, след като купи през 2016 г. българския фармацевтичен гигант
"Актавис". "Тева Актавис" притежава най-богатото продуктово портфолио, което
включва широка гама медикаменти за социалнозначими заболявания в области като
кардиология, онкология, централна нервна система, антибиотици, метаболизъм,
дихателна система, опорно-двигателен апарат, храносмилателна система, витамини и
хранителни добавки. Производствената част е представена от два модерни завода в
градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за
фармацевтично производство. "Актавис Дупница" е сред най-големите фармацевтични
производители на твърди лекарствени форми в Европа.

13.05.2019 г., с. 2
Нови 160 лекарства са изчезнали от пазара у нас
6 от тях нямат алтернатива, други 40 са налични, но без отстъпки от здравната
каса
Янина Здравкова
Тенденцията десетки лекарства да се спират от продажба от производителите им
продължава и през 2018 г., сочи докладът на Националния съвет по цени и
9

Page | 10
реимбурсиране на лекарствата за миналата година. Националният съвет по цените
отговаря за регистрацията на цените на всички медикаменти и допускането или
изваждането им от позитивния списък с препаратите, които се поемат с обществени
средства.
158 са процедурите, разгледани от националния съвет, за изключване на лекарствени
продукти от позитивния списък на препарати, плащани от здравната каса и здравното
министерство и за заличаването на цените им. Това значи, че производителите на тези
медикаменти или са ги спрели изобщо от производство, или спират да ги внасят у нас,
като най-честата причина е, че не им е изгодно. Цените на медикаментите у нас преди
облагането им с ДДС са сред най-ниските в Европа и компаниите отдавна твърдят, че
нямат интерес да продават на толкова малък пазар.
Отделно производителите на 40 други лекарства са поискали продуктите им да бъдат
извадени от позитивния списък и да им бъде вписана цена в регистъра на пределните
цени, т.е. те остават у нас, но само на свободна продажба, без отстъпки от НЗОК.
"От всички изключени лекарствени продукти от позитивния списък най-голямата група
са предназначени за лечение на сърдечносъдови заболявания, следвани от групата
лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични и онкохематологични
заболявания. Третата група е тази на антиинфекциозните лекарствени продукти и
антимикотици (антибиотици, противовирусни и ваксини)", посочват от съвета по цените.
39 от излезлите от позитивния списък са били най-евтините в своята група.
С изтеглянето на лекарствата позитивният списък намалява с 8 международни
непатентни наименования, т.е. от него излизат препарати, за които не остава
алтернатива. Два от тях все пак остават у нас - те са вписани в регистъра на пределните
цени, отпускани по лекарско предписание, т.е. могат да се купят, но не и по линия на
НЗОК. "Терапевтичните области на изключените международни непатентни
наименования са кардиология (хипертония, стенокардия, намаляване на риска от
инфаркт при пациенти с нестабилна стенокардия и др.), онкология и онкохематология
(карцином на пикочния мехур, карцином на дебелото черво, рак на млечната жлеза,
мултиплен миелом, лимфоцитна левкемия и др.), антиинфекциозни и антимикотични
продукти", отбелязват от съвета по цените и уверяват че, "нито един от заличените INN
не е без алтернатива за лечение на съответното заболяване".
ОБРАТЕН ПРОЦЕС
Все пак в страната влизат нови лекарства. 180 са процедурите за включване на нови
генерични лекарства в позитивния списък през 2018 г., сочи докладът. 32 пък са напълно
новите продукти и те са от 21 нови международни непатентни наименования. Най-много
нови препарати има в областта на хематологията и онкологията.

13.05.2019 г., с. 2-3
ИЗВАДКА!
Данъчните се прицелиха в автосервизи и адвокати
Стартират няколко акции срещу рискови браншове, като крайната цел е
доброволно плащане на задълженията към хазната
Слагат под лупа медицинските услуги
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Стефан Кючуков
Данъчни проверки на предлаганите медицински, юридически и автосервизни услуги в
страната ще стартират през настоящата година, научи „Труд" от свои източници. През
миналата година експертите на Националната агенция за приходи са направили анализ
на рисковете за укриване на налози от тези три бранша и е решено контролът върху тях
да бъде затегнат.
За проверки ще бъдат набелязани както отделни фирми, така и граждани, които работят
като хора със свободна професия и предоставят медицински, юридически и автосервизни
услуги. Ако бъде установено, че официално обявените оборот и доходи не отговарят на
клиентите им, ще стартират ревизии за дейността им 5 години назад. Наред с проверките
обаче предстоят и срещи с представители на трите бранша, както и провеждането на
информационни кампании, като крайната цел не е да бъдат събрани дължимите данъци
за 5 години назад, а хората в тези сфери на икономиката да започнат доброволно да
плащат данъците си.
И в трите бранша повечето от клиентите плащат в брой. Има случаи, в които дори големи
частни медицински заведения не приемат плащания с банкови карти, а само пари в брой.
При отделните лекари и зъболекари на свободна практика, както и при кинезитерапевти
и рехабилитатори плащанията също винаги са в брой. Първите две пломби в рамките на
година на всеки пациент би трябвало да се покриват от здравната каса. Всеки зъболекар
обаче взима и допълнителна сума от пациента като това доплащане варира в доста
широки граници. Често тези приходи не се
отчитат пред НАП. …………………………………………………..
През 2018 г.
Онлайн търговци и аптеки под наблюдение
През 2018 г. под засилено наблюдение бяха онлайн търговци и аптеки, като контролът
няма да бъде занижаван и през настоящата година. През 2018 г. бяха предприети
значително повече контролни действия спрямо граждани и фирми, които не
декларират доходи/приходи от търговска дейност в интернет. Възложени бяха 595
ревизии и 2178 проверки на електронни търговци. В резултат на приключилите през
годината 357 ревизии са установени допълнително данъчни и осигурителни задължения
в размер повече от 27 млн. лв. Освен това в хода на ревизиите и проверките са направени
доброволни корекции на подадени декларации и са внесени допълнително в бюджета 2,9
млн. лв.
Проверките на аптеките и лечебните заведения бяха във връзка с разходване на
бюджетни средства за лекарства. Извършени са общо около 150 проверки в аптеки,
лечебни заведения или на лица, търгуващи с лекарства. В хода на проверките са
съставени 15 акта за нарушения.
Мерки
Проверяват луксозни покупки и плащане в брой
Всяка година от НАП набелязват за проверка хора, които са купили луксозни къщи и
коли, за да установят дали притежаваното от тях имущество отговаря на легалните
им доходи. През миналата година са проверени 370 покупки от граждани на имоти на
стойност над 500 хил. лв. При 56 от тях са установени несъответствия на стойност
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9,8 млн. лв., като в резултат са подадени коригиращи декларации, стартирали са
проверки и ревизии.
За година са извършени и 50 проверки за спазване на ограничението за плащане в брой.
В резултат са възложени 6 ревизии, като 3 са приключили и са установени задължения
за 404 хил. лв.
През 2018 г. продължиха и проверките на фирми, които са посочили във финансовите
си отчети наличието на значителни суми в брой. Възложени са проверки на 247
дружества, а на над 12 400 са изпратени писма с покана да обяснят паричната
наличност или да подадат коригиращи декларации - ако са допуснали грешка. В
резултат на проверките в 29 дружества е извършено разпределение на дивидент в
размер на 23,58 млн. лв.
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