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ПРЕСКЛИПИНГ 

10 февруари 2020 г., понеделник 

Информации и материали за конгреса на БФС 

 

www.zdrave.net, 08.02.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n11982 
  

Проф. Асена Стоименова е новият председател на БФС 
  

Проф. Асена Стоименова беше избрана за председател на Българския фармацевтичен 

съюз (БФС) на Шестия редовен отчетно-изборен конгрес на съюза днес. Мандатът й е до 

2023 година. 

Проф. Стоименова стана председател със 188 гласа от 354 гласували на балотаж. 

Опонентката й Аделина Любенова събра 162 гласа. 

Три кандидатури бяха гласувани на първия тур на изборите: професор Асена Стоименова 

и магистър-фармацевт Аделина Любенова от РФК София – столична и магистър-

фармацевт Любима Бургазлиева, Регионална фармацевтична колегия Бургас. От 364 

гласували, 170 гласа получи Стоименова, а 151 гласа за Аделина Любенова. Любима 

Бургазлиева остана трета с 37 гласа. 

Конгресът продължава с избор на заместник-председатели, управителен съвет, главен 

секретар и членове на комисиите на БФС. 

  

www.clinica.bg, 08.02.2020 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/10932-Noviqt-predsedatel-na-BFS-e-prof.-Asena-Stoimenova 
  

НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФС Е ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА 
  

От 354 гласували на балотаж тя получи подкрепата на 188 
  

Проф. Асена Стоименова стана новият председател на Българския фармацевтичен съюз 

(БФС). Това се случи на Шестият редовен отчетно-изборен конгрес на съсловната 

организация. От 354 гласували на балотаж проф. Стоименова получи подкрепата на 188. 

Мандатът на новия председател на Съюза е от 2020 година до 2023 година. Три 

кандидатури бяха гласувани на първия тур на изборите: професор Асена Стоименова и 

магистър-фармацевт Аделина Любенова от РФК София – столична и магистър-

фармацевт Любима Бургазлиева, Регионална фармацевтична колегия Бургас. 

От 364 гласували, 170 гласа получи Стоименова, 

а 151 гласа за Аделина Любенова. Любима Бургазлиева остана трета с 37 гласа. Новият 

председател на БФС бе избран на балотаж. От 354 гласували  подкрепата на 188 получи 

проф. Стоименова. Опонентката й Аделина Любенова събра 162 гласа. Конгресът 

продължава с избор на заместник-председатели, управителен съвет, главен секретар и 

членове на комисиите на БФС. 

 

https://www.credoweb.bg/publication/119303/prof-asena-stoimenova-oglavi-balgarskiya-

farmatsevtichen-sayuz 

https://tribune.bg/bg/obshtestvo/prof-asena-stoimenova-e-noviyat-predsedatel-na-bfs/ 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=921364 
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https://m.offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Balgarskiiat-farmatcevtichen-saiuz-ima-nov-

predsedatel_721337.html 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8168422 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 

10.02.2020 г., с. 3 
  

Проф. Стоименова оглави съюза на фармацевтите с идеи за аптеки в малките 

общини 
  

Бившата шефка на Изпълнителната агенция по лекарствата и доскорошен съветник на 

здравния министър Кирил Ананиев проф. Асена Стоименова е новият председател на 

Българския фармацевтичен съюз (БфС). Тя бе избрана след балотаж с опонентката й 

Аделина Любенова по време на Шестия редовен отчетно-изборен конгрес на съюза в 

събота, на който получи подкрепата на 188 от делегатите при общо гласували 354-ма. 

Третата кандидатка за поста, която отпадна при първото гласуване, е Любима 

Бургазлиева от регионалната фармацевтична колегия в Бургас. 

Проф. Стоименова поема ръководството с мандат до 2023 г. от досегашния шеф проф. 

Илко Гетов, който изкара два мандата и по закон няма право на терти. 

Основен акцент в платформата на проф. Стоименова е въвеждането на програми за 

фармацевтични консултации, обвързани с изпълнението на част от социалната роля, 

която аптеките имат. Те са обвързани с това фармацевтите да следят дали хронично 

болните пациенти приемат правилно лекарствата си например. 

„Известное, че всеки втори хронично болен пациент не приема лекарствата си правилно, 

въпреки че те са 

предписани правилно. Понякога това е обвързано с прием на допълнителни лекарства, 

които оказват влияние върху ефекта, а това не се проследява", даде пример проф. 

Стоименова. А за всяка социална роля аптеките да получават допълнително заплащане, 

което да стимулира работата им, предлага още тя. 

Разработване на програми между здравната каса и общините, с които да се подпомагат 

аптеките в малките общини, така че да се поддържа 24-часово обслужване, също е сред 

идеите на новия председател на БФС. 

 

 TC "В. Телеграф" \f C \l "1" 

10.02.2020 г., с. 18 
  

Шефката на лекарствата поема фармацевтичния съюз 
  

Проф. Асена Стоименова стана новият председател на Българския фармацевтичен съюз. 

Тя бе начело на Изпълнителната агенция по лекарствата, а сега поема БфС след 

оспорвано гласуване. Първоначално кандидатките за нов шеф на съюза бяха три. След 

първото гласуване обаче една от тях отпадна, докато проф. Стоименова отиде на балотаж 

срещу магистър-фармацевт Аделина Любенова от Регионалната фармацевтична колегия 

София. По време на Шестият редовен отчетно-изборен конгрес на БфС гласуваха 354 

души, като проф. Стоименова получи подкрепата на 188. Така тя поема фармацевтичния 

съюз като мандатът й ще бъде до 2023 г. 
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      IS1240VI.001 

      фармацевтичен съюз - отчетно-изборен конгрес 

      

      Ново ръководство на Българския фармацевтичен съюз ще бъде избрано по 

време на конгрес 
      

      София, 7 февруари /Десислава Пеева, БТА/ 

          Ново ръководство на Българския фармацевтичен съюз /БФС/ ще бъде избрано по 

време на започващия днес отчетно-изборен конгрес. Това съобщиха от БФС. Форумът 

ще продължи до 9 февруари. 

          Предварително оповестените кандидатури за председател на съсловната 

организация са на проф.Асена Стоименова и на Аделина Любенова - от столичната 

колегия, и на Любима Бургазлиева от колегията в Бургас. 

          Очаква се делегатите на конгреса да приемат промени в устава на БФС, да 

освободят членовете на досегашния  Управителен съвет /УС/, да приемат отчет за 

дейността на УС на организацията, на Контролната комисия, на Комисията по етика и на 

Комисията по качество за периода октомври 2016 г. - януари 2020 г. 

           В конгреса участват 437 делегати от регионалните фармацевтични колегии. 

 

www.zdrave.net , 07.02.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n11972 
  

Избират нов шеф на Фармацевтичния съюз 
  

Нов председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) ще бъде избран на VІ-я 

(шестия) редовен отчетно-изборен конгрес, който се открива днес. Предварително 

оповестените кандидатури са три - проф. Асена Стоименова и маг.-фарм. Аделина 

Любенова от РФК София-столична и маг.-фарм. Любима Бургазлиева от РФК Бургас, 

съобщиха от съсловната организация. Досегашният председател проф. Илко Гетов 

приключва втория си мандат и няма право да се кандидатира повече. 

Очаква се конгресът да приеме и промени в устава на съсловната организация, които да 

съответстват на последните изменения в съсловния закон, да освободят членовете на 

досегашния управителен съвет и председателя на Съюза професор Илко Гетов и да 

изберат ново ръководство за мандата 2020-2023 година. Очаква се да бъдат приети 

отчетите за дейността на Управителния съвет на БФС, на Контролната комисия, 

Комисията по етика и на Комисията по качество за периода от октомври 2016 г. до януари 

2020 година. 

28-те Регионални фармацевтични колегии са избрали общо 437 делегати, съобразно 

последните промени в закона за съсловната организация. От тях 67% са жени и 33% 

мъже. Повече от 78% от тях работят в аптеки и болнични аптеки, по-малка част са 

представители на академичната общност, търговията на едро, производство и клинични 

изпитвания. 

БФС е създаден на 10 февруари 2007 година по силата на Закона за съсловната 

организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ). За 13-те години на своето 

съществуване БФС провежда пет конгреса: първи учредителен през 2007 година, един 

извънреден (2008) и три редовни (2010, 2013, 2016). Съсловната организация на 

магистър-фармацевтите в България е оглавявана от двама председатели и двамата с по 

два последователни мандата от по три години. Магистър-фармацевт Мирослав Ненчев и 

професор Илко Гетов. 
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https://clinica.bg/10926-Trima-kandidati-za-nov-predsedatel-na-BFS 
  

Трима кандидати за нов председател на БФС 
  

Започва шестият редовен конгрес на Българския фармацевтичен съюз 
  

Трима са кандидатите за нов председател на БФС. В съревнование влизат проф. Асена 

Стоименова и маг.-фарм. Аделина Любенова от столичната колегия и маг.-фарм. 

Любима Бургазлиева от РФК Бургас. Засега това са предварително оповестените 

кандидатури. Днес 7 февруари в София се открива шестият конгрес на БФС, на който се 

очаква да бъде избран наследникът на проф. Илко Гетов. 

До 9 февруари VІ-ят редовен отчетно-изборен конгрес ще приеме отчет за дейността на 

Управителния съвет на БФС, на Контролната комисия, Комисията по етика и на 

Комисията по качество за периода от октомври 2016 г. до януари 2020 година. 

Регионалните фармацевтични колегии, които са 28 в цялата страна, са избрали общо 437 

делегати, съобразно последните промени в закона за съсловната организация. 

От тях 67% са жени и 33% мъже, като повече 

от 78 процента работят в аптеки и болнични аптеки, по-малка част са представители на 

академичната общност, търговията на едро, производство и клинични изпитвания. 

Очаква се конгресът да приеме промени в устава на съсловната организация, които да 

съответстват на последните изменения в съсловния закон, 

да освободят членовете на досегашния управителен 

съвет и председателя на Съюза професор Илко Гетов и да изберат ново ръководство за 

мандата 2020-2023 година. 

Съюзът е създаден на 10 февруари 2007 година. Съсловната организация на магистър-

фармацевтите в България е оглавявана от двама председатели и двамата с по два 

последователни мандата от по три години. Магистър-фармацевт Мирослав Ненчев и 

професор Илко Гетов. 

 

Други нформации и материали 7 – 9 февруари  

 

www.zdrave.net , 07.02.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n11967 
  

БЛС за случая с бития лекар в Пазарджик: 
  

Поредната проява на осъдително и неприемливо отношение 
  

Български лекарски съюз осъжда поредния случай на агресия над медицински лица и 

изразява своята подкрепа към д-р Николай Недялков от Спешното отделение при МБАЛ-

Пазарджик. Това съобщиха от съсловната организация. 

Медикът е нападнат от близък на починал пациент, който настоявал той да бъде спасен. 

Кадри на охранителна камера са запечатали посегателството. 

Случилото се е поредната проява на осъдително и неприемливо отношение. Независимо 

от трудните условия на работа, в които са поставени всички заети в сектора, всяко едно 

медицинско лице е избрало професията за свое призвание. 

БЛС се надява подписаното наскоро споразумение между Съсловната организация, МЗ 

и Прокуратурата да е първата важна стъпка към създаването на работещ механизъм, 
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който да защити лекарите на работното им място, за да може спокойно да изпълняват 

задълженията си. 

Необходима е промяна на обществените нагласи в посока на уважение и възвръщане на 

доверието на хората към всички работещи в системата на здравеопазване, категорични 

са от Лекарския съюз. 

 

www.clinica.bg , 07.02.2020 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"   

https://clinica.bg/10919-Festival-na-medicinskite-universiteti-v-Stara-Zagora 
  

Фестивал на медицинските университети в Стара Загора 
  

И през 2020 г. висшите училища дават сцена на художественото и научното 

творчество на студентите 
  

Студентски фестивал на медицинските университети ще се проведе в Стара Загора. 

Събитието с национален характер се организира за четвърта поредна година, а домакин 

е Медицинският факултет към Тракийския университет в града. То ще се проведе в 

периода 15-17 май. 

Домакини на първите три издания бяха Медицински университет - Пловдив през 2017 г., 

Медицински университет- Варна през 2018 г. и Медицински университет- Плевен през 

2019 г., През тази година медицинските висши училища отново се събират, 

за да дадат сцена за изява на художественото 

и научното творчество на студентите. Във фестивала са поканени да вземат участие 

студенти от МУ-Варна, МУ-София, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Медицински факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски" и Медицински факултет на Тракийски университет - Стара 

Загора. Всеки университет може да се представи с до 5 изпълнения с продължителност 

от 2 до 5 минути. 

Художествените изпълнения могат да бъдат 

индивидуални или групови – музикални, танцови, театрални (скеч, пантомима, монолог 

и т.н.). Желаещите да вземат участие трябва да изпратят видеоклип с демоверсия на 

своето изпълнение не по-късно от 20-ти февруари 2020 г., съобщават от МУ-Варна. 

 

www.zdrave.net , 07.02.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   

https://www.zdrave.net/-/n11971 
  

МЗ конкретизира информацията, която трябва да получава от лечебните заведения 
  

Надежда Ненова 
С проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. МЗ 

конкретизира медико-статистическите и финансови показатели за лечебните заведения 

за болнична помощ и КОЦ, които се финансират от НЗОК или от държавния бюджет, 

които Министерството на здравеопазването следва да публикува на официалната си 

страница в Интернет всяко тримесечие. Разпоредбата касае всички лечебни заведения от 

посочените групи, независимо от тяхната форма на собственост, които се финансират, 

съответно разходват публичен ресурс. 

„Определените с проекта показатели са характерни за видовете лечебни заведения - 

болници и комплексни онкологични центрове, и чрез тяхното наблюдение могат да се 

отличат и да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите 

отговорности на лечебните заведения при усвояването на публични средства за 

здравеопазване. Паралелно с това, определените с проекта показатели дават обективна и 
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достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и ефективността 

на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, 

независимо от тяхната специфика“, пише в мотивите към проекта.   

Според заявеното от МЗ целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение 

на постигнатите стойности на основни натурални и финансови показатели за дейността 

на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в 

динамика тяхната промяна. Така щяло да се осигури съпоставимост между лечебните 

заведения от съответния вид, да се повиши нивото на информираност и да се осигури 

обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни 

заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на 

собственост. Същевременно ще даде възможност за ръководствата на отделните лечебни 

заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната 

отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите, както и да 

се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и те да 

могат да вземат решение за избор на изпълнител на медицинска помощ. 

„Очакван резултат от въвеждането на промяната е с публикуването на медико-

статистическите и финансови показатели на съответните лечебни заведения за всяко 

тримесечие да се осигури постигане на по-добро управление на публичните средства за 

здравеопазване и по-голяма прозрачност на дейността, капацитета и ефективността на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове. 

Очакван резултат е и повишаването на контрола върху предоставяните публични 

средства за здравеопазване“, пише още в мотивите към проекта.   

Според предложените промени лечебните заведения ще трябва да предоставят 

информацията на Министерството на здравеопазването до 25-о число на месеца, следващ 

съответното тримесечие, да поддържат счетоводни книги, записи, първични и други 

документи, достатъчни да удостоверят при запитвания или проверки без ограничение 

предоставената информация. Счетоводните записи и документацията пък трябва да се 

съхраняват от лечебните заведения не по-малко от пет години след датата на 

предоставяне на информацията. 

Информацията ще се предоставя чрез електронна форма, утвърдена със заповед на 

министъра на здравеопазването, чрез уеббазирана информационна система по начин, 

удостоверяващ надлежното й получаване на съответната дата. 

От МЗ уточняват, че за прилагането на наредбата ще се изисква само въвеждане на по-

прецизна вътрешна уредба на лечебните заведения. Показателите се генерират и 

понастоящем от лечебните заведения, а в по-голямата си част те се представят и 

анализират от органите на управление и принципалите на лечебните заведения. Поради 

това в организационно и финансово отношение проектът не въвежда тежест за лечебните 

заведения – основните задължени с промените да спазват наредбата субекти. Срокът на 

общественото обсъждане е до 7 март 2020 г. 

 

www.mediapool.bg, 07.02.2020 г. TC "www.mediapool.bg" \f C \l "1" 

https://www.mediapool.bg/farmakompanii-sa-zayavili-do-150-rast-v-tsenite-na-

lekarstva-zaradi-zakonov-luft-news303221.html 
  

Фармакомпании са заявили до 150% ръст в цените на лекарства заради законов 

луфт 
  

Мартина Бозукова 
Производители на лекарства са заявили до 150% ръст в цените на свои продукти, които 

се продават без рецепта. Става въпрос за капки за нос, сиропи за кашлица, гел за артрит 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/farmakompanii-sa-zayavili-do-150-rast-v-tsenite-na-lekarstva-zaradi-zakonov-luft-news303221.html
https://www.mediapool.bg/farmakompanii-sa-zayavili-do-150-rast-v-tsenite-na-lekarstva-zaradi-zakonov-luft-news303221.html
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и травми, разхлабително и др. Производителите са видели възможност за ръст в цените 

заради законов луфт, който сега Министерството на здравеопазването иска спешно да 

запълни, установи проверка на Mediapool. 

Преди дни ведомството публикува за обществено обсъждане промени в наредбата за 

цените на лекарствените продукти, с които иска да върне забраната лекарствата без 

рецепта да не могат да поскъпват с по-голям процент от инфлацията. Такава забрана има 

от 2013 година насам и периодично се подновява, но изтече в края на миналата година. 

Забраната е залегнала в законов текст, който предстои да се гледа от парламента, но тъй 

като ще се забави, министерството иска да го прокара по-бързо през наредба, за да 

предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. 

Практиката отпреди години показва, че когато такава забрана не действа, води след себе 

си до по-висок ръст в цените, което се потвърждава и от постъпилите заявления от 

началото на тази година. 

По принцип на пазара на лекарства без рецепта конкуренцията е голяма, има много 

взаимно заменяеми продукти в различен ценови диапазон, което се явява естествен 

регулатор. Все пак обаче поисканите от някои производители увеличения в цените са 

повече от двойни. 

От началото на годината до момента в Националния съвет по цени и реимбурсиране са 

постъпили общо 33 заявления за увеличение на регистрираната максимална продажна 

цена на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание. 

За 13 продукта е поискан ръст от 23% до 150% 

За 20 от тях са заявени увеличения на цените в рамките на инфлационния индекс. 

За 13 са заявени увеличения на цените, които са по-високи инфлационния индекс. 

Заявените увеличения в процент са от 23% до 150%, като за два продукта е до 50%; за 

други два - над 50%, за 7 продукта – 100% и за други 2 продукта – 150%. 

Най голямото поискано увеличение от 150% е на гел за мазане за облекчаване на болките 

при артрит и травми, който сега е с регистрирана максимална цена от близо 7 лв., а 

заявената нова цена е почти 17.50 лв. При инфлация за периода от последно 

регистрираната цена близо 9%, продуктът не би могъл да поскъпне с повече от 60 ст., 

ако действа регулацията, че цените са вързани с инфлационния индекс. 

Крем за лечение на херпеси е със заявка да поскъпне от 6 на 15 лева или 140% при 

инфлация от едва 1.3%, която не би позволила повишаване на цената с повече от 10 ст. 

При действаща регулация. Популярно разхлабително, предлагано под формата на капки 

и таблетки, е със заявка за 100% повишение на цената и за двете форми от 9 на 18-19 

лева. Сиропи за кашлица също са заявено поскъпване от 100% от 8 на 16 лева. 

Срокът за разглеждането на заявените нови цени е 1 месец, като за момента не е ясно 

дали те ще бъдат разгледани и одобрени преди да влязат в сила новите ограничения. 

Срокът за общественото обсъждане на ограниченията в наредбата е съкратен на 14 дни - 

от 5 до 18 февруари с цел по-бързото връщане на забраната, след което трябва да мине 

през Министерския съвет. 

 

www.bnt.bg, 08.02.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 

http://news.bnt.bg/bg/a/d-r-semerdzhiev-absurdno-e-tvrdenieto-che-modelt-s-

klinichnite-pteki-e-losh 
  

Д-р Семерджиев: Абсурдно е твърдението, че моделът с клиничните пътеки е лош 
  

Бившият вицепремиер и здравен министър д-р Илко Семерджиев беше оправдан в 

обвиненията за оказване на служебен натиск по времето, в което е бил министър. Защо 

обвиненията срещу него паднаха в съда, какво е състоянието на родното здравеопазване 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/d-r-semerdzhiev-absurdno-e-tvrdenieto-che-modelt-s-klinichnite-pteki-e-losh
http://news.bnt.bg/bg/a/d-r-semerdzhiev-absurdno-e-tvrdenieto-che-modelt-s-klinichnite-pteki-e-losh
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и нужна ли е промяна в здравния модел - вижте коментара на д-р Семерджиев в 

предаването "Денят започва" с Георги Любенов. 

Бях оправдан на три инстанции и на 15 януари получих последната си оправдателна 

присъда, така че вече спокойно мога да говоря, заяви д-р Семерджиев, който беше 

обвинен за оказване на служебен натиск върху директорката на Агенцията по лекарства. 

Д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер и здравен министър: Така или иначе, 

катастрофата на фармасектора е факт в България. И сме стигнали да плащаме много 

повече за лекарства - 56% от парите за здраве, отиват във фармацевтичния сектор. 

Д-р Семерджиев даде пример с една от най-големите кризи в лекарствения сектор, която 

той е успял да реши като министър. 

Д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер и здравен министър: През 2017 г. заварих 

липса на над 60 лекарства, най-драстичния пример беше с инсулина, хората обикаляха 

по Гърция, по Турция да ги търсят, а те бяха платени по НЗОК. Аз овладях този процес 

почти за два месеца. 

Публични митове са, че моделът на клиничните пътеки е неефективен и лош, това е 

абсурдно твърдение, категоричен е бившият здравен министър. 

Д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер и здравен министър: Хората, които 

непрекъснато това говорят, не предлагат модел за управление на качеството. Този модел 

трябва да се развива, но най-напред трябва да изпълни капацитета си. 

Ако България събере здравните вноски от неосигурените, тя ще има поне 1 млрд. лв 

повече, обясни д-р Семерджиев. 

 

www.profit.bg, 09.02.2020г. TC "www.profit.bg" \f C \l "1"   

https://profit.bg/balgariya/svetoven-indeks-balgariya-bi-reagirala-adekvatno-pri-

epidemiya/ 
  

Световен индекс: България би реагирала адекватно при епидемия 
  

Българското здравеопазване би реагирало адекватно, ако се случи епидемия, сочат 

данните на Индекса на глобалната здравна сигурност (GHS). 

България се намира на 61 място в света от общо 195 държави. Индексът измерва 

способностите на здравните системи в света да се справят с евентуална епидемия. В 

контекста на разпространението на коронавируса данните стават особено актуални. 

Според индекса най-добре подготвените държави са Америка, Канада, Австралия, 

Тайланд, Франция, Великобритания, Швеция, Финландия, Дания, Швейцария, 

Нидерландия, и Словения. 

Косово, Сомалия, Френска Гвинея и Тайван изобщо не присъстват в световния индекс, 

което поставя под въпрос техните здравни системи и способностите им да реагират при 

извънредни ситуации. 

В групата, в която попада и България, са повечето страни от Европа, Русия, Китай, както 

и части от Африка, информира БГНЕС. 

България има добро ниво на здравеопазването, сочи индексът. Той сравнява страната ни 

спрямо средните коефициенти за останалите страни от групата. Така например, ако 

средният коефициент на здравна превенция е 73, то у нас този показател е почти 

наполовина – 37.6. /За сравнение в Румъния, например, показателят на същия индекс е 

48.9, а в САЩ – 76.6/. В установяването на болестите и поставянето на диагнози страната 

ни е на добро място – при международен индекс от 57, България разполага с 53.3. 

Индексът сочи още, че Румъния, например, има по-високо ниво на здравна сигурност от 

България. Тя се нарежда на 60-то място сред 195-те страни. Преди България са и страни 

като Турция /на 40 място/, Армения /на 44 място/, Грузия /на 42 място/, дори Сърбия /на 

http://www.profit.bg/
https://profit.bg/balgariya/svetoven-indeks-balgariya-bi-reagirala-adekvatno-pri-epidemiya/
https://profit.bg/balgariya/svetoven-indeks-balgariya-bi-reagirala-adekvatno-pri-epidemiya/
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41 място/. Преди нас са и Литва, Полша, Чехия, Латвия, Естония, Белгия и Чехия. 

Северна Македония е много назад в статистиката, като заема 90 място. 

САЩ са на първо място по сигурност на здравеопазването в света. След тях се нареждат 

Обединеното кралство /на 2-о/, и Нидерландия, която е на 3 място. На четвърто е 

Австралия, а след нея – Канада. 

Ако светът бъде обхванат от епидемия, най-лошо ще се справи екваториална Гвинея, 

която заема последното 195-о място в индекса. 

Индексът представлява първата цялостна и сравнителна оценка на здравната сигурност 

на 195 страни в света, които спазват стандартите на Международните правила в 

здравеопазването. Индексът е проект на Инициативата за ядрена заплаха и Центъра за 

здравна сигурност на Джон Хопкинс – две организации, които се надяват с течение на 

времето да се стимулират промени в националната здравна сигурност на страните, а това 

да подобри международната способност за справяне с един от най-големите рискове в 

света: огнища на инфекциозни заболявания, които могат да доведат до глобални 

епидемии и пандемии. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 

10.02.2020 г., с. 1-2-3 
  

Ако не бъде приета бързо наредба, пусната за обсъждане от здравното 

министерство. 
  

13 масови лекарства без рецепта стават „златни" 
  

Заявления за увеличение на цените с между 23 и 150% са подали производители на 13 

масови лекарства, които се продават без рецепта. Става въпрос за продукти като гелове 

против болки в мускулите, сиропи, капки за нос, раз-хлабителни, болкоуспокоителни. 

От началото на годината увеличения са поискани за 33 медикамента, но само 13 от тях 

са с драстичен скок на цените, които обаче още не са влезли в сила. 

Възможност да поискат по-високите цени производителите са видели в законов луфт, 

който пък Министерството на здравеопазването спешно опитва да затвори. 

Той е обвързан със забрана, влязла в сила през 2013 г. и разписана в наредбата за цените 

на лекарствените продукти. Според нея лекарствата без рецепта не могат да поскъпват с 

по-голям процент от индекса на инфлацията. Срокът на забраната обаче изтече на 31 

декември 2019 г. За да стане постоянна, е разписана в проект за промени в Закона за 

лекарствата, който обаче все още не е минал на първо четене в парламентарната здравна 

комисия. 

За да успее да спре поскъпването, здравният министър Кирил Ананиев спешно внесе в 

Министерския съвет предложение за промени в наредбата за регистриране и регулиране 

на цените на лекарствата, която да върне забраната до влизането в сила на законовата 

промяна. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 

10.02.2020 г., с. 2 
  

С мобилно приложение следим продават ли аптеките по-скъпо от разрешеното 
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Мобилно приложение дава възможност на всеки, който желае, в реално време да провери 

какви са максимално допустимите цени, на които една аптека може да продава дадено 

лекарство. Така лесно и достоверно може да се установи нарушение, ако има такова. 

Приложението може да се изтегли от сайта на Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти. Единствената информация, която се въвежда, 

е търговското име на лекарството или неговото международно непатентно 

наименование, т. нар. INN. След това приложението показва каква е максималната 

продажна цена за всички налични форми и разфасовки от даденото лекарство на 

съответния производител. Това се отнася за медикаментите, които се продават без 

рецепта, а за тези, които са по лекарско предписание, се посочва максималната цена на 

едро и на дребно. 

Целта на приложението е още една форма на контрол от страна на потребителите, които 

при установено нарушение могат да подадат сигнал към Съвета по цени и 

реимбурсиране. 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1" 

10.02.2020 г., с. 2-3 
  

Докато депутатите бавят проект, 
  

До 150% по-скъпи лекарства искат фирми заради луфт в закон 
  

Здравното министерство опитва спешно да запуши „вратичката" с наредба 
  

ЙОАНА РУСЕВА 
Законов луфт може да позволи на производители на лекарства да вдигнат цените на 

някои от масово купуваните медикаменти без рецепта с между 23 и 150%. Става въпрос 

за продукти като гелове против болки в мускулите, сиропи, капки за нос, разхлабителни, 

болкоуспокоителни и други, които се продават без рецепта. 

Такива заявления са подали през изминалия месец някои от фарма-компаниите за свои 

лекарства. Увеличения са поискани за 33 медикамента, но само 13 от тях са с драстичен 

скок на цените, показва справка на здравното министерство. 

Увеличението още не е влязло в сила 

Възможност да поискат по-високите цени производителите са видели в законов луфт, 

който пък Министерството на здравеопазването спешно опитва да затвори. 

„Вратичката" в закона е свързана със забрана от 2013 г., въведена в наредбата за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Според нея 

лекарствата без рецепта не могат да поскъпват с по-голям процент от индекса на 

инфлацията. Основната причина за въвеждането й тогава цели да се ограничи 

увеличението на цените на масовите лекарства в разгара на зимния сезон, както и да се 

създадат прогнози-руемост и стабилност на разходите за най-често използваните от 

българските домакинства лекарствени продукти. 

Първоначално ограничението е било със срок до 30 април 2014 г. След изтичането му, 

през август 2014 г., срокът е удължен до 31 декември 2019 г. и вече е изтекъл. 

Забраната е административна и трябва да бъде вписана в закон, а не в наредба. И 

здравното министерство е подготвило проект за промени в Закона за лекарствата, с който 

да стане постоянна. Законопроектът обаче все още не е минал на първо четене в 

парламентарната здравна комисия, както и в зала, а до окончателното му приемане и 

обнародване ще мине много време. 
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В същото време в момента забраната не действа и това позволява на фармакомпаниите 

да заявят такова увеличение на цените си, каквото поискат. Заявленията им обаче все 

още се разглеждат от съвета по цени и реимбурсиране. По закон това се прави в срок от 

30 дни, а ако подадените документи не отговарят на изискванията, съветът може да 

изиска от заявителя отстраняване на непълнотите, като в този случай срокът спира да 

тече до датата на отстраняването им. 

За да успее да спре поскъпването, спешно здравният министър Кирил Ананиев пък внесе 

в Министерския съвет предложение за промени в наредбата за регистриране и 

регулиране на цените на лекарствените продукти, която да върне забраната до влизането 

в сила на законовата промяна. Ако новата наредба бъде приета, преди да изтекат 30-те 

дни за разглеждане и одобрение на заявленията, това 

ще спре прекалено големите поскъпвания. 

От 33 заявления за увеличение на цените,20 са в рамките на инфлационния индекс и те 

ще бъдат одобрени. Те са основно за капки за нос, болкоуспокоителни, някои сиропи и 

други, като при тях увеличението е между 50 ст. и 2 лв. 

За останалите 13 лекарства са заявени увеличения от 23 до 150%, които са извън рамките 

на инфлационния индекс. Има 2 до 50%, 2 над 50%, 7 със 100% и 2 със 150%, показва 

справка на здравното министерство. 

Сред тях има гел против болки в ставите и мускулите, чиято стара це-не е близо 7 лв., а 

исканата нова е малко над 17 лв., което е увеличение със 150%. За крем против херпеси 

пък е поискано цената от 6 да стане 15 лв., или ръст от 140%. А производителят на 

популярно разхлабително е поискал цената на медикамента му да скочи от близо 10 на 

20 лв. 

За разлика от медикаментите, които се заплащат напълно или частично от здравната каса 

и имат строга регулация, тези без рецепта са оставени на свободния пазар и 

ценообразуване според конкуренцията. Преди забраната от 2013 г. обаче е имало 

увеличения на цените и с 300%. За периода от април до август 2014 г., когато не е 

действала забраната, пък е регистриран ръст от 28%, пише в мотивите на здравния 

министър Кирил Ананиев към проектонаредбата. 

Иначе от началото на февруари увеличение на цените има за 42 лекарства без рецепта, 

установи проверка на „24 часа". Всички са в рамките на инфлационния ръст. Сред тях е 

популярен хомеопатичен сироп за лечение на кашлица. За него производителят е подал 

през ноември заявление до Съвета по цени и реимбурсиране максималната му продажна 

цена да се повиши от 9,88 лв. на 10,09 лв. Цената от 9,88 е била регистрирана с решение 

от декември 2018 г., затова наблюдаваният инфлационен период е декември 2018 -

октомври 2019 г., който е с ръст 2,5%. Така максималната законова цена, която 

производителят е можел да поиска за лекарството си, е 10,12 лв., което прави цената от 

10,09 лв. допустима. 

Масово използвани болкоуспокояващи също са сред тези с повишени цени. Едно от тях 

е с ръст от 4,49 на 5,82 лв., а друго - от 3,55 на 4,87 лв., показва регистърът на Съвета по 

цени и реимбурсиране. Мазило против алергии пък е скочило от 4,25 на 7,92 лв. 

Сред поскъпналите от февруари лекарства има и такива с ръст от 0,05 до 1 лв. Всички 

цени са максимално допустими, което означава, че не могат да се продават над тази цена, 

но по-евтино - да. 

Цената от 9,88 лв. е била регистрирана с решение от декември 2018 г., затова 

наблюдаваният инфлационен период е декември 2018 - октомври 2019 г., който е с ръст 

2,5%. Така максималната законова цена, която производителят е можел да поиска за 

лекарството си, е 10,12 лв., което прави цената от 10,09 лв. допустима, обясниха 

експерти. 
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Масово използвани болкоуспокояващи също са сред тези с повишени цени. Едно от тях 

е с ръст от 4,49 на 5,82 лв., а друго -от 3,55 на 4,87 лв., показва регистърът на съвета по 

цени и реимбурсиране. Мазило против алергии пък е скочило от 4,25 на 7,92 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


