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ПРЕСКЛИПИНГ 

15 септември 2020 г., вторник 

www.bnt.bg, 14.09.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/zapochva-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova-

1073725news.html 

Започва делото срещу проф. Асена Стоименова 

 

Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова е дадена 

на съд, след като в интервю пред БНТ и БНР тя изказа опасения от липсата на някои 

лекарства в условията на пандемия от коронавируса. 

На 8 април тази година на проф. Стоименова беше повдигнато обвинение по член от 

Наказателния кодекс за всяване на фалшива тревога сред населението. 

Според прокуратурата с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите. По този 

начин държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога 

След като ѝ повдигна обвинение, прокуратурата определи на проф. Стоименова мярка 

за неотклонение "парична гаранция" в размер на 20 000 лева. Софийският районен съд 

обаче я отмени. Съдебният състав тогава мотивира решението си като посочи, че тази 

мярка е прекомерно тежка. Магистратите записаха още, че заради общественото и 

семейното положение на проф. Стоименова липсва опасност тя да извърши друго 

престъпление. 

На 17 юли Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския 

районен съд. Исканото наказание от съда е "глоба", тъй като проф. Стоименова е с 

чисто съдебна минало и по тази причина наказателната ѝ отговорност се заменя с 

административна санкция, съобщи за БНТ прокурор Невена Зартова. 

 

www.bnr.bg, 14.09.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101340109/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova 

 

Започва делото срещу Асена Стоименова 

 

Започва делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова. Тя е на съд за всяване на тревога по време на извънредното положение, 

обявено заради ситуацията с коронавируса. 

Прокуратурата предложи Асенова да бъде освободена от наказателна отговорност и 

само да бъде глобена заради чистото ѝ съдебно минало. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. 

Според прокуратурата с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите.  

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години  за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/zapochva-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova-1073725news.html
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На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване  с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.dariknews.bg, 14.09.2020г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zapochva-deloto-sreshtu-shefkata-na-bylgarskiia-

farmacevtichen-syiuz-2240244 

 

Започва делото срещу шефката на Българския фармацевтичен съюз 

 

Започва делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова. Тя е на съд за всяване на тревога по време на извънредното положение, 

обявено заради ситуацията с коронавируса. 

Прокуратурата предложи Асенова да бъде освободена от наказателна отговорност и 

само да бъде глобена заради чистото ѝ съдебно минало. Шефката на фармацевтичния 

съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни интервюта по „Хоризонт“ и 

Българската национална телевизия. В тях тя предупреждава за евентуален недостиг на 

лекарства заради масовото презапасяване, провокирано от пандемията от коронавирус. 

Според прокуратурата, с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите. Държавното 

обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния кодекс, който 

предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон или по друг 

начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. 

От Асоциацията на европейските журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на 

обвинение след изразена позиция в медиите. 

 

www.standartnews.com, 14.09.2020г.  

https://www.standartnews.com/balgariya-pravosudie/trgva-deloto-sreshchu-shefkata-

na-farmatsevtichniya-syuz-436452.html 

 

Тръгва делото срещу шефката на Фармацевтичния съюз 

 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zapochva-deloto-sreshtu-shefkata-na-bylgarskiia-farmacevtichen-syiuz-2240244
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zapochva-deloto-sreshtu-shefkata-na-bylgarskiia-farmacevtichen-syiuz-2240244
http://www.standartnews.com/
https://www.standartnews.com/balgariya-pravosudie/trgva-deloto-sreshchu-shefkata-na-farmatsevtichniya-syuz-436452.html
https://www.standartnews.com/balgariya-pravosudie/trgva-deloto-sreshchu-shefkata-na-farmatsevtichniya-syuz-436452.html


Page | 3 

3 

Започва делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова. То е за всяване на тревога по време на извънредното положение, обявено 

заради ситуацията с коронавируса. 

Прокуратурата предложи Асенова да бъде освободена от наказателна отговорност и 

само да бъде глобена заради чистото ѝ съдебно минало. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. 

Според прокуратурата с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години  за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване  с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

 

www.actualno.com, 14.09.2020 г. 

https://www.actualno.com/crime/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-

news_1499245.html 

 

Започва делото срещу Асена Стоименова 

 

Започва  делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова. Тя е на съд за всяване на тревога по време на извънредното положение, 

обявено заради ситуацията с коронавируса, съобщава БНР. 

Прокуратурата предложи Асенова да бъде освободена от наказателна отговорност и 

само да бъде глобена заради чистото ѝ съдебно минало. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след 

нейни интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. 

Според прокуратурата с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите. 

Държавното  обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/crime/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-news_1499245.html
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С л е д  няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят  доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

VINF  13:57:31  14-09-2020  

       MH1356VI.031 

       Асена Стоименова - дело - медикаменти 

        

       Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу Асена 

Стоименова 

       

       София, 14 септември /Димитър Абрашев, БТА/ 

           Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу Асена 

Стоименова. То започна заради две нейни интервюта по отношение на  

живoтocпacявaщи мeдикaмeнти в началото на пандемията.  

           Според съда на Асена Стоименова е повдигнато неясно обвинение. Така 

прокуратурата е допуснала съществени процесуални нарушение и ограничила правото 

на защита.  

           Първоначално прокуратурата искаше по-тежко наказание на Стоименова, но 

после реши, че все пак ще настоява само за глоба и няма да търси от нея наказателна 

отговорност за всяване на паника. 

 

www.bnr.bg, 14.09.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101340109/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу Асена Стоименова 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата, заради сериозни 

процесуални нарушения.  

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101340109/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova
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За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.segabg.com, 14.09.2020г.  

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/deloto-sreshtu-shefkata-na-farmacevtichniya-

suyuz-katastrofira-na-starta 

 

Делото срещу шефката на фармацевтичния съюз катастрофира на старта 

 

Още на старта катастрофира делото срещу шефа на Българския фармацевтичен съюз 

проф. Асена Стоименова, която е обвинена за всяване на паника заради прогнози, 

направени пред БНТ и БНР във връзка с пандемията. 

Процесът трябваше да тръгне днес в Софийския районен съд. Съдия Христина 

Николова обаче прие, че спрямо Стоименова е повдигнато неясно обвинение, което е 

съществено процесуално нарушение, тъй като ограничава правото ѝ на защита. Така 

делото беше върнато на прокуратурата, която трябва да отстрани пропуските си. 

Според съда не става ясно дали прокуратурата обвинява Стоименова за продължавано 

престъпление, или за едно престъпление. Освен това не ставало ясно кой от изразите, за 

които прокуратурата твърди, че всяват паника, в кое предаване е казан. 

Прокуратурата твърди, че Стоименова е извършила престъпление с предположението 

си, че има логистични проблеми пред доставките на лекарства. Според разследващите 

тя е всявала паника и тревога с твърденията си за работата на аптеките в условията на 

пандемия. "Всяко едно послание, твърдение, предположение в медийните ми изяви 

почива на 25-годишния ми опит във фармацевтичния сектор и на публикувани анализи 

и информация и няма характеристиките, които прокуратурата им приписва", коментира 

Стоименова по повод обвинението.  

 

www.paragraph22.bg, 14.09.2020г. 

https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-no-

nai-mnogo-tia-da-poluchi-globa 

 

Започва делото срещу Асена Стоименова, но най-много тя да получи глоба 

http://www.segabg.com/
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/deloto-sreshtu-shefkata-na-farmacevtichniya-suyuz-katastrofira-na-starta
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/deloto-sreshtu-shefkata-na-farmacevtichniya-suyuz-katastrofira-na-starta
http://www.paragraph22.bg/
https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-no-nai-mnogo-tia-da-poluchi-globa
https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-no-nai-mnogo-tia-da-poluchi-globa
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Започва делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова. Тя е на съд за всяване на тревога по време на извънредното положение, 

обявено заради ситуацията с коронавируса. Прокуратурата предложи Асенова да бъде 

освободена от наказателна отговорност и само да бъде глобена заради чистото ѝ 

съдебно минало. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. Според прокуратурата с думите тя е всяла 

паника и тревога у гражданите. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години  за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която 

Софийският районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради 

общественото и семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго 

престъпление. 

След няколкомесечно разследване  с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.dir.bg, 14.09.2020 г. 

https://dnes.dir.bg/temida/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-prof-asena-

stoimenova 

 

Съдът върна на прокуратурата делото срещу проф. Стоименова заради 

нарушения 

 

Според магистратите обвинението е ограничило правото на защита на 

фармацевтката 

 

Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу председателката на 

Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. Тя беше обвинена на 10 

април заради две свои интервюта - по БНР и БНТ, в които, цитирайки международни 

експерти, предупреди за възможен недостиг на лекарства и призова за гъвĸaвocт нa 

зaĸoнoдaтeлcтвoто по време на пандемията от коронавирус. 

Първоначално прокуратурата искаше по-тежко наказание на Стоименова, но после 

реши, че все пак ще настоява само за глоба и няма да търси от нея наказателна 

отговорност за всяване на паника. 

Въпреки това, според държавното обвинение тя е cъбyдилa "нeocнoвaтeлнa тpeвoгa y 

гpaждaнитe във вpъзĸa c извънpeднoтo пoлoжeниe" и беше обвинена по текста от 

Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc за "пpeдaвaнe нa нeвepни пoвиĸвaния или зaблyждaвaщи знaци зa 

пoмoщ, злoпoлyĸa или тpeвoгa". 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/temida/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova
https://dnes.dir.bg/temida/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova
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Според съда обаче на Стоименова е повдигнато неясно обвинение. Така прокуратурата 

е допуснала съществени процесуални нарушение и ограничила правото на защита. 

По-рано съдът отмени наложената на стоматоложката парична гаранция от 20 000 лева 

с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и семейното ѝ положение и 

липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

Фapмaцeвтитe от цялата страна пък протестираха с искане нaĸaзaтeлнoтo пpoизвoдcтвo 

срещу нея да бъде прекратено и обвиненията ѝ - свалени. В нейна подкрепа излязоха 

авторитетни международни организации, а три седмици след интервютата на Асена 

Стоименова миниcтъpът нa здpaвeoпaзвaнeтo е издaдал зaпoвeд, c ĸoятo се зaбpaнява 

изнocът нa дeceтĸи лeĸapcтва, заради пocтъпилa инфopмaция зa възмoжeн нeдocтиг. 

 

www.clinica.bg , 14.09.2020 г.  

https://clinica.bg/13490-Vyrnaha-deloto-sreshtu-prof.-Asena-Stoimenova 

 

ВЪРНАХА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА 

 

Софийският районен съд (СРС) върна делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова на Софийската районна прокуратура 

(СРП) за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Днес то влезе в 

съдебната зала, но не му бе дадено ход. 

На проф. Стоименова е повдигнато обвинение за внасяне на тревога чрез две нейни 

интервюта, по БНР и БНТ, по време на извънредното положение заради пандемията от 

новия коронавирус. В тях тя предупреждава за евентуален 

недостиг на лекарства 

заради масовото презапасяване, каквото се наблюдаваше в цял свят. Държавното 

обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния кодекс, който 

предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон или по друг 

начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. 

През месец април на Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, 

която 

Софийският районен съд 

отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото ѝ положение, и липсата 

на опасност да извърши друго престъпление. 

„Ход на делото не следва да бъде даден, тъй като в предходната фаза на процеса са 

допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на 

защита на привлеченото към отговорност лице", се каза в решението на СРС, взето 

днес. 

Според държавното обвинение обаче тя е извършила две отделни самостоятелни 

деяния. Съдът обяви, че няма индивидуализация на всяко от тях и че 

обвинението е неясно, 

което е съществено процесуало нарушение, ограничаващо правото й на защита, но то е 

отстранимо. Затова делото бе прекратено и върнато на Софийска районна прокуратура. 

Определението може да се обжалва и протестира пред Софийски градски съд в 7-

дневенн срок. 

 

 

 

 

 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/13490-Vyrnaha-deloto-sreshtu-prof.-Asena-Stoimenova
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www.bnt.bg, 14.09.2020 г.  

https://bntnews.bg/news/sofiyskiyat-raionen-sad-varna-na-prokuraturata-deloto-

sreshtu-prof-asena-stoimenova-1073805news.html 

 

Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу проф. Асена 

Стоименова 

 

Иво Никодимов 

Софийският районен съд върна на прокуратурата, заради сериозни процесуални 

нарушения, предложението за замяна на наказателната отговорност на проф. Асена 

Стоименова с административна санкция глоба. 

Държавното обвинение твърди, че с изказвания в интервюта пред БНТ и БНР в 

началото на април, по време на извънредното положение, проф. Стоименова е създала 

смут и паника в населението. 

Според съда, обаче, прокуратурата не е посочила точно кои изказвания има предвид и 

ще трябва да ги конкретизира. 

 

www.btv.bg, 14.09.2020 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/prekratiha-procesa-sreshtu-shefkata-na-

farmacevtichnija-sajuz.html 

 

Прекратиха процеса срещу шефката на фармацевтичния съюз 

 

Делото се образува след две нейни интервюта за животоспасяващи лекарства в 

началото на епидемията 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателката на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова и го върна на прокуратурата. Причината е, че 

според магистратите обвинението е допуснало процесуални нарушения. 

Стоименова беше посрещната в съда от колеги, които дойдоха да я подкрепят. 

Делото се образува след две нейни интервюта за животоспасяващи лекарства в 

началото на епидемията, с които според прокуратурата Стоименова е всяла тревога у 

гражданите. 

Заради чистото й съдебно минало обвинението поиска Стоименова  да бъде освободена 

от наказателна отговорност и само да бъде глобена.  

 „Това е все едно утре вас да ви обвинят като съучастници, защото ми задавате въпроси. 

Това е нелепо. Делото е ясно, че е политическо“, заяви  председателката на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова. 

 

www.bgonair.bg, 14.09.2020 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/203670-sadat-prekrati-deloto-sreshtu-prof-asena-

stoimenova 

 

Съдът прекрати делото срещу проф. Асена Стоименова 

 

Пред журналисти шефката на Българския фармацевтичен съюз беше 

категорична, че делото срещу нея е политическо 

 

Георги Камарашев 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/sofiyskiyat-raionen-sad-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova-1073805news.html
https://bntnews.bg/news/sofiyskiyat-raionen-sad-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova-1073805news.html
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/prekratiha-procesa-sreshtu-shefkata-na-farmacevtichnija-sajuz.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/prekratiha-procesa-sreshtu-shefkata-na-farmacevtichnija-sajuz.html
http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/203670-sadat-prekrati-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/203670-sadat-prekrati-deloto-sreshtu-prof-asena-stoimenova
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Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата заради сериозни процесуални 

нарушения.  

В интервютата, които са от 7 април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи председателят на Българския 

фармацевтичен съюз е притеснила хората, затова държавното обвинение ще трябва да 

ги конкретизира. 

Пред журналисти шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург, информира БНР. 

Председателят на БФС беше обвинена в началото на април - ден след нейни интервюта 

по "Хоризонт" и Българската национална телевизия. В тях тя предупреждава за 

евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, провокирано от 

пандемията от коронавирус. 

 

www.bnr.bg, 14.09.2020 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101340109/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу Асена Стоименова 

 

Репортаж на Силвия Великова в предаването ''Нещо повече'' 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата, заради сериозни 

процесуални нарушения.  

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. В тях тя 

предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, 

провокирано от пандемията от коронавирус. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101340109/zapochva-deloto-sreshtu-asena-stoimenova
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Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.cross.bg, 14.09.2020 г.  

https://www.cross.bg/stoimenova-zaradi-asena-1642550.html 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу Асена Стоименова 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата, заради сериозни 

процесуални нарушения. 

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт" и Българската национална телевизия. В тях тя предупреждава 

за евентуален недостиг на лекарства заради масовото презапасяване, провокирано от 

пандемията от коронавирус. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/stoimenova-zaradi-asena-1642550.html
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След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.dnevnik.bg, 14.09.2020 г.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/14/4113915_sudut_vurna_deloto_sreshtu_ase

na_stoimenova_zaradi/ 

 

Съдът върна делото срещу Асена Стоименова заради неясно обвинение 

 

Ина Друмева 

Шест минути - точно толкова време отне на съдия Христина Николова от Софийския 

районен съд да прекрати делото срещу председателя на Българския фармацевтичен 

съюз проф. Асена Стоименова и да го върне на прокуратурата за "ремонт". Причината - 

прокуратурата е допуснала сериозни процесуални нарушения, обвинението е неясно и 

ограничава правото й на защита и тези нарушения трябва да бъдат поправени. 

Без прокурор в съдебната зала 

На Асена Стоименова бе повдигнато обвинение на 10 април заради две нейни 

интервюта от 7 април пред БНР и БНТ, в които говори за презапасяването с лекарства и 

възможен недостиг през последните седмици на извънредното положение, въведено 

заради коронавируса. Според прокуратурата изказванията ѝ са "будещи неоснователна 

тревога у гражданите в условията на въведено извънредно положение". 

Според държавното обвинение тя е създала тревога у гражданите и заради това срещу 

нея започна разследване по текст от закона, който се използва обикновено за фалшиви 

сигнали за помощ. Текстът на Наказателния кодекс предвижда затвор до 2 години за 

този, който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или 

заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. 

Действията на прокуратурата срещу Асена Стоименова доведоха до широк отзвук и в 

нейна защита се обявиха журналисти, правозащитници, политици, както и фармацевти, 

които излязоха на протест. Фармацевтичният съюз пък сезира Европейския парламент 

за случая. 

Самата Стоименова тогава коментира, че е подведена под отговорност заради това, че е 

изразила експертно мнение, което е базирано на факти и те могат да бъдат доказани. 

На 7 юли прокуратурата внесе в районния съд обвинителния акт, но с предложение тя 

да бъде освободена от наказателна отговорност, а да й се наложи административно 

наказание - глоба от 1000 до 5000 лв. А днешното съдебно заседание мина за 6 минути 

и без прокурор, който да защити обвинителната теза. По закон не е задължително в 

този процес да присъства представител на държавното обвинение. 

Мотивите на съда: Обвинението ограничава защитата 

Както в постановлението за привличане на обвиняем, така и в постановлението на 

Софийската районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание е посочено, че Асена Стоименова е предала 

заблуждаващи знаци за тревога чрез две свои изявления. Едното е в интервю пред БНТ, 

а другото - пред програма "Хоризонт" на БНР. 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/14/4113915_sudut_vurna_deloto_sreshtu_asena_stoimenova_zaradi/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/14/4113915_sudut_vurna_deloto_sreshtu_asena_stoimenova_zaradi/
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"Налага се изводът, че държавното обвинение твърди, че са извършени две отделни 

самостоятелни деяния. Същевременно, съгласно изписването на правната 

квалификация, в постановлението за привличане на обвиняем и в диспозитива на 

постановлението е налице неяснота дали се инкриминира едно престъпление, 

извършено като продължавано престъпление, или се касае за реална съвкупност от 

отделни деяния", мотивира се съдия Николова. 

"Освен това не е налице индивидуализация в необходимата степен на всяко едно от 

деянията, тъй като не става ясно всеки от инкриминираните изрази в рамките на кое 

предаване се твърди да е употребен или са изявления, идентични за всяко от деянията", 

допълва в мотивите си съдът. 

Делото е политическо, убедена е Стоименова 

"От самото начало имам чувството, че моето дело беше приоритетно за прокуратурата. 

Моите интервюта бяха на 7 април. Още на следващия ден преди обяд получих 

обаждане, че директно ще бъда привлечена като обвиняема. Още тогава това ме наведе 

на мисълта, че това дело ще бъде важно", коментира след заседанието Стоименова пред 

Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки", който присъства на 

заседанието като наблюдател. 

По думите й по време на досъдебното производство са били пренебрегнати 

доказателства - официални данни от публични източници и държавни институции, на 

които тя е базирала мнението и експертната си оценка. 

Пред журналистите председателят на Българския фармацевтичен съюз подчерта, че 

делото срещу нея е политическо. 

"В последните години има много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои 

зад всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази 

система и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата", коментира 

Стоименова, цитирана от БНР. 

 

www.chernomore.bg, 14.09.2020 г.  

https://www.chernomore.bg/bg-obshtestvo/2020-09-14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-

stoimenova 

 

Прекратиха делото срещу Асена Стоименова 

 

Шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че процесът 

срещу нея е политически 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата заради сериозни процесуални 

нарушения. 

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. 

http://www.chernomore.bg/
https://www.chernomore.bg/bg-obshtestvo/2020-09-14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-stoimenova
https://www.chernomore.bg/bg-obshtestvo/2020-09-14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-stoimenova
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На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. 

И всеки трябва да бъде важен за тази система и никой, който и да е той, не може да я 

използва по този начин. Имам предвид системата до момента на тази сграда. Имам 

предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

Шефката на фармацевтичния съюз беше обвинена в началото на април - ден след нейни 

интервюта по „Хоризонт“ и Българската национална телевизия. 

В тях тя предупреждава за евентуален недостиг на лекарства заради масовото 

презапасяване, провокирано от пандемията от коронавирус. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна 

прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако 

бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страната. И до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. 

От Асоциацията на европейските журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на 

обвинение след изразена позиция в медиите, съобщава БНР. 

 

www.capital.bg, 14.09.2020 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/09/14/4113852_sudut_vurna_p

rokuraturata_da_iziasni_obvinenieto_si/ 

 

Съдът върна прокуратурата да изясни обвинението си срещу проф. Асена 

Стоименова 

 

За половин година, откакто обвини председателката на фармацевтичния съюз, че 

създава паника, прокуратурата не е успяла да обясни с кое свое изявление го е 

направила 

 

Десислава Николова 

Държавното обвинение за половин година не успя да събере годни за пред съда 

обвинения срещу председателя на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена 

Сербезова (доскоро Стоименова). Тя беше една от малкото публични фигури, 

обвинени, че създават паника по време на извънредното положение и единствената, 

която според прокуратурата го е направила с интервюта пред БНТ и БНР.  

На първото съдебно заседание обаче съдът обяви, че от обвинителния акт не става ясно 

кой точно израз от кое интервю е инкриминиран, как е употребен и дали представлява 

цялостно изявление или не. Затова съдът, председателстван от Христина Николова, 

обяви, че обвинителният акт е непълен, при съставянето му са допуснати съществени 

процесуални нарушения и по този начин се ограничава правото на защита на 

обвиняемото лице. Със свое определение съдът върна акта на прокуратурата за 

http://www.capital.bg/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/09/14/4113852_sudut_vurna_prokuraturata_da_iziasni_obvinenieto_si/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/09/14/4113852_sudut_vurna_prokuraturata_da_iziasni_obvinenieto_si/
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отстраняване на процесуалните нарушения и прекрати делото. Представител на 

прокуратурата не се яви на делото и сега обвинението има седем дни, за да протестира 

определението на съда. 

Защо е обвинението 

Сербезова получи обвинение, след като влезе в директен конфликт с главния прокурор 

Иван Гешев, за да защити 6000 членове на съюза, който председателства. През март 

прокуратурата започна масирани проверки за спекула в аптеките с по 12 проверяващи 

от всякакви институции. Сербезова протестира, че масовите проверки на практика 

затварят аптеките в много натоварен момент, в разрез са с противоепидемичните мерки 

и освен това обвинението срещу фармацевтите, че са спекуланти, е несправедливо. 

В резултат след официална пресконференция на 7 април и последвали интервюта 

председателят на БФС беше обвинена от прокурор, с когото Гешев дълго време е 

работил в едно и също помещение, че създава паника сред обществото по члена от 

Наказателния кодекс, по който съдят фалшивите повиквания на телефон 112, сигналите 

за поставени взривни устройства и др. Конкретните обвинения бяха за това, че тя е 

споменала в интервютата, че около коронавирусната инфекция може да има недостиг 

на лекарства. 

Месец след това фармацевтите в цялата страна спираха работа за дезинфекция по обяд 

и излизаха пред аптеките си с плакати "Аз съм Асена! Аз съм фармацевт, аз не се 

страхувам!".  

Тъй като недостигът на лекарствата е всекидневие във фармацевтичния сектор, в 

същото време за недостиг и начини за справянето с него излязоха доклади и съобщения 

на Световната здравна организация, Европейската комисия, Европейската лекарствена 

агенция, а българското здравно министерство дори забрани износа на определени 

лекарства заради опасност от недостиг. В искане по ЗДОИ "Капитал" получи 

информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, според която през периода на 

пандемия е имало недостиг на около 155 лекарства по производствени, маркетингови и 

други причини, включително лекарства, показани за лечение на COVID-19. Самата 

Сербезова пък получи международна подкрепа от множество международни и 

европейски организации, защото е изказала експертно мнение. 

Първоначално прокуратурата поиска от председателя на БФС 20 хил. лв. гаранция, но 

съдът я отмени. На професорката беше направена криминална регистрация, а след това 

бяха назначени две данъчни проверки за петгодишен период - на нея самата като 

физическо лице и на Българския фармацевтичен съюз.  

Делото е политическо 

Проф. Сербезова коментира преди заседанието, че отдавна е станало ясно, че делото е 

политическо. 

"Въпреки широкия международен отзвук и подкрепа, както и писмата на ИАЛ и 

заповедта на министъра на здравеопазването, с която той ограничи износа на лекарства, 

за да предотврати недостига им, и с които на практика бе потвърдена споделената от 

мен информация, прокуратурата не оттегли обвинението. Със събитията от последните 

няколко месеца се убедихме, че едно от най-лесните неща в България е да се сдобиеш с 

обвинение, а задаването на въпроси от вида "защо" и "как е възможно", както и 

предоставянето на доказателства в хода на досъдебното производство е упражнение без 

особен смисъл", коментира тя и допълни, че има няколко въпроса към прокуратурата, 

като например - изказването на експертно мнение, огласяващо световни тенденции в 

лекарствоснабдяването, по медии знак за тревога ли е, може ли вярна и обективна 

информация, преди това публикувана и обществено достояние, да бъде квалифицирана 

като знак за тревога и защо прокуратурата определя експертно мнение, основаващо се 

на официална информация, като знак за фалшива тревога, още повече на фона на 
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обстоятелството, че именно прокуратурата, която ми повдигна обвинението (Софийска 

районна прокуратура), седмици преди моите интервюта възлага на ИАЛ да направи 

проверка по сигнал за недостиг на инсулин. 

Проф. Стоименова допълни, че в една правова държава всеки има право на мнение и 

когато го упражнява, това не е знак за тревога. "Думите ми отговарят на обективните 

обстоятелства и нямат неблагоприятни последици. Остава основният въпрос - защо е 

възможно всичко това. Въпросът отдавна дори не е "Кой", защото ако живеем в правова 

държава и законите се спазват, всеки един има значение и е защитен от закона и никой, 

който и да е той, не може да стимулира системата да постъпи по начин, различен от 

този, гарантиращ търсенето и възтържествуването на обективната истина", смята тя. 

 

www.news.bg, 14.09.2020 г.  

https://news.bg/crime/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-asena-

stoimenova.html 

 

Съдът върна на прокуратурата делото срещу Асена Стоименова 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова, съобщава БНР. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по БНР и БНТ по време на извънредното положение 

беше върнато на прокуратурата заради сериозни процесуални нарушения. 

В интервютата от април Стоименова предупреждава за опасност от недостиг на 

лекарства заради презапасяване като реакция на кризата с коронавируса. 

Според прокуратурата по този начин тя е създала тревога у гражданите. Съдът обаче 

счита, че не става ясно с кои свои думи Стоименова е притеснила хората, поради което 

държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Самият председател на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че делото 

срещу нея е политическо. Тя поясни, че не е важно кой стои зад атаката спрамо нея, а 

защо системата го допуска. 

За случая вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

 

www.dnes.bg , 14.09.2020 г.  

https://www.dnes.bg/temida/2020/09/14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-

stoimenova.462847 

 

Прекратиха делото срещу Асена Стоименова 

 

Според съда са налице сериозни процесуални нарушения 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова. 

Предложението за освобождаването й от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по време на извънредното положение беше върнато на 

прокуратурата. 

Причината - сериозни процесуални нарушения. 

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/crime/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-asena-stoimenova.html
https://news.bg/crime/sadat-varna-na-prokuraturata-deloto-sreshtu-asena-stoimenova.html
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/temida/2020/09/14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-stoimenova.462847
https://www.dnes.bg/temida/2020/09/14/prekratiha-deloto-sreshtu-asena-stoimenova.462847
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С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира, предаде БНР. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

Държавното обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния 

кодекс, който предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио, телефон 

или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука 

или тревога. 

На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лева, която Софийският 

районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради общественото и 

семейното ѝ положение и липсата на опасност да извърши друго престъпление. 

След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската районна прокуратура 

се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така че, ако бъде призната 

за виновна, най-много тя да бъде глобена. 

Случаят доведе до протести пред аптеки в страната и до поредица от сигнали до 

европейските институции, в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от 

образуване на дело заради експертно мнение. От Асоциацията на европейските 

журналисти пък нарекоха мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция 

в медиите. 

 

www.mediapool.bg , 14.09.2020 г.  

https://www.mediapool.bg/sadat-prekrati-protsesa-sreshtu-shefkata-na-

farmatsevtichniya-sayuz-news312036.html 

 

Съдът прекрати процеса срещу шефката на фармацевтичния съюз 

 

Софийският районен съд (СРС) прекрати делото за всяване на паника, заведено срещу 

председателя на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. 

Държавното обвинение предлагаше на съда Стоименова да бъде глобена заради две 

интервюта, в която тя предупреди публично, че пандемията може да доведе до 

прекъсване на доставките на някои лекарства. 

Абсурдното е, че в същото време Софийска районна прокуратура беше образувала 

проверка заради липсата на инсулин на българския пазар. 

Съдът обяви, че не разбира в какво се състои престъплението на фармацевта. Според 

съдия Христина Николова разследващите са допуснали съществени нарушения, 

накърняващи правото на защита. 

Съдия Николова отбелязва, че не се разбира точно кой от изразите на Стоименова в 

нейните интервюта е сметнат от прокуратурата за заблуждаващ. Любопитното е, че 

заседанието на съда продължи по-малко от 10 минута, а на него не се прояви 

представител на прокуратурата, съобщи "Свободна Европа". 

Формално представителите на прокуратурата не са задължена да се явява по дела, по 

които се предлага освобождаване от наказателна отговорност и налагане на глоба. 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/sadat-prekrati-protsesa-sreshtu-shefkata-na-farmatsevtichniya-sayuz-news312036.html
https://www.mediapool.bg/sadat-prekrati-protsesa-sreshtu-shefkata-na-farmatsevtichniya-sayuz-news312036.html
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Разследването срещу Стоименова предизвика сериозен обществен отзвук. Фармацевти 

излязоха пред аптеките си в знак на подкрепа и декларираха, че не ги е страх. Бяха 

сезирани Европейският парламент и Фармацевтичната група на ЕС. 

 

www.actualno.com , 14.09.2020 г.  

https://www.actualno.com/society/sydyt-prekrati-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-

news_1499438.html 

 

Съдът прекрати делото срещу Асена Стоименова 

 

Софийс к ия т  районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова, предаде БНР. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата, заради сериозни 

процесуални нарушения. 

В  интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори:  

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

РУМЕН СКРИНСКИ 

 

www.zdrave.net , 14.09.2020 г.  

https://www.zdrave.net/-/n14514 

 

Съдът прекрати делото срещу проф. Асена Стоименова 

 

Софийският районен съд прекрати делото срещу председателя на Българския 

фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова, съобщи БНР. 

Предложението за освобождаването ѝ от наказателна отговорност и санкциониране с 

глоба заради нейни интервюта по Националното радио и телевизия по време на 

извънредното положение беше върнато на прокуратурата, заради сериозни 

процесуални нарушения. 

В интервютата, които са от 7-и април, Стоименова предупреждава за опасност от 

недостиг на лекарствата заради презапасяване като реакция на коронавирусната криза. 

С тези думи, твърди прокуратурата, тя е създавала тревога у гражданите. Според съда 

обаче, не става ясно с които точно свои думи Асена Стоименова е притеснила хората, 

затова държавното обвинение ще трябва да ги конкретизира. 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/society/sydyt-prekrati-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-news_1499438.html
https://www.actualno.com/society/sydyt-prekrati-deloto-sreshtu-asena-stoimenova-news_1499438.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n14514
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Пред журналистите шефката на Българския фармацевтичен съюз беше категорична, че 

делото срещу нея е политическо. На въпрос откога идва атаката, отговори: 

"В последните години много известен въпрос - кой? Не е важно кой е и кой стои зад 

всичко това, а защо системата го допуска. И всеки трябва да бъде важен за тази система 

и никой, който и да е той, не може да я използва по този начин. Имам предвид 

системата до момента на тази сграда. Имам предвид прокуратурата". 

За случая "Асена Стоименова" вече е сезиран и съдът в Страсбург. 

 

www.clinica.bg , 14.09.2020 г.  

https://clinica.bg/13493-Nqma-izvyrsheno-prestyplenie 

 

Няма извършено престъпление 

 

Повдигнатото обвинение на проф. Асена Стоименова е формулирано твърде 

неясно, което нарушава правото й на защита, казва адвокат Христо Ботев 

 

Силвия НИКОЛОВА 

Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу председателя на 

Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова, тъй като в обвинението има 

съществени пропуски. Това стана на първото заседание по делото, на което съдебният 

състав прецени, че има „съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване 

правото на защита на обвиняемата". Прокуратурата обвини проф. Стоименова заради 

това, че предупреди чрез медиите хората, че може да има проблем с наличностите на 

лекарства заради пандемията. Според държавното обвинение обаче това е проблем. 

Какво предстои оттук натратък, попитахме адвокат Христо Ботев. 

Съдът прецени, че повдигнатото обвинение на проф. Асена Стоименова е формулирано 

твърде неясно, което нарушава правото й на защита. Затова Софийският районен съд 

(СРС) върна делото на Софийската районна прокуратура (СРП), за да 

бъде формулирано по-ясно 

и тя да може да се защитава в съда. От тук нататък, първият въпрос е дали СРП ще 

протестира определението на съда, като срокът за това е 7-дневен. Ако то остане в сила, 

трябва да изпълни указанията на съда и делото да се гледа отново, или да го прекрати, 

което впрочем, е най-добрият вариант. Не виждам какво престъпление е извършено с 

изказването на мнението, че може да настъпи дефицит от презапасяване с лекарства. 

На този етап волята на прокуратурата е делото да бъде внесено в съда и да бъде 

преценено има ли 

извършено престъпление или не. 

Личното ми мнение е, че в България заради подобно деяние въобще не трябва да бъде 

повдигнато обвинение, нито да бъде внасяно делото в съда. Ние можем само да се 

съобразяваме. 

Изходът е или прокуратурата да си оправи обвиненията, по които счита, че проф. Асена 

Стоименова е виновна и делото да бъде внесено в съда, или то да бъде прекратено. Не 

виждам какво престъпление е извършено. В казаното от нея нито има сигнал за тревога, 

нито се всява паника. 

Думите й предупреждават 

и дори успокояват хората, че дори да има някакъв недостиг на лекарствени средства, 

складовете са заредени. За каква паника, за каква тревога става дума въобще?! Този път 

прокуратурата се е изсилила, но защо го е направила не мога да разбера. Съдебната 

практика е категорична, че това, в което е обвинена, не може да бъде престъпление. 

Защо СРП е преценила така, нито ще разберем, нито имаме възможност да го 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/13493-Nqma-izvyrsheno-prestyplenie
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тълкуваме. Възможно е да има някаква професионална вражда, но защо се намесва 

държавното обвинението не ми е ясно. 

 

 
15.09.2020 г., с. 4 

 

СЪДЪТ: ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ ШЕФКАТА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ Е НЕЯСНО 

 

Върнаха делото срещу проф. Стоименова 

 

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шефката на 

Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена Стоименова. 

През април тази година тя бе обвинена за всяване на тревога и паника по време на 

извънредното положение заради COVID-19. Проф. Стоименова даде интервюта по БНТ 

и БНР, в които говори за масовото презапасяване с лекарства. Съдът реши, че 

обвинението е неясно, защото не е уточнено дали Стоименова трябва да отговаря за две 

отделни изказвания пред 2 медии, или деянията й са в реална съвкупност. 

„В една правова държава всеки има право на мнение и когато се упражнява това право, 

това не е знак за тревога. Думите ми отговарят на обективните обстоятелства и нямат 

неблагоприятни последици", коментира пред „Труд" проф. Стоименова. 

 

 
15.09.2020 г., с. 6 

 

Съдът върна делото срещу проф. Стоименова 

 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА 

Заради неясно обвинение Софийският районен съд върна на прокуратурата делото 

срещу шефката на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова. Тя бе 

обвинена за всяване на тревога за корона-вируса, след като през април коментира пред 

БНР и БНТ, че заради пандемията е възможно да има недостиг на някои лекарства 

вследствие презапасяване. 

Съдът обаче счете, че има неясноти, които ограничават правото на защита на проф. 

Стоименова. 

След като ги отстрани, прокуратурата ще внесе нов обвинителен акт. 

Заради ниското предвидено наказание - до 2 г. затвор, Стоименова ще бъде освободена 

от наказателна отговорност и дори да бъде призната за виновна, ще получи глоба от 

1000 до 5000 лв. 

 

 
15.09.2020 г., с. 2 

 

Започва делото срещу Асена Стоименова 

 

Започва делото срещу председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена 

Стоименова, съобщи БНР. Тя е на съд за всяване на тревога по време на извънредното 

положение, обявено заради ситуацията с коронавируса. Прокуратурата предложи 

Асенова да бъде освободена от наказателна отговорност и само да бъде глобена заради 

чистото й съдебно минало. Шефката на Фармацевтичния съюз беше обвинена в 
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началото на април - ден след нейни интервюта по "Хоризонт" и Българската 

национална телевизия, в които тя предупреждава за евентуален недостиг на лекарства 

заради масовото презапасяване, провокирано от пандемията от коронавирус. Според 

прокуратурата с думите тя е всяла паника и тревога у гражданите. Държавното 

обвинение се възползва от рядко прилагания текст от Наказателния кодекс, който 

предвижда затвор до 2 години за този, който предава по радио БНР, телефон или по 

друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или 

тревога. На Стоименова беше определена парична гаранция от 20 000 лв., която 

Софийският районен съд отмени с мотив, че е прекомерно тежка и заради 

общественото и семейното й положение и липсата на опасност да извърши друго 

престъпление. След няколкомесечно разследване с подобни мотиви Софийската 

районна прокуратурата се отказа да търси наказателна отговорност на Стоименова, така 

че, ако бъде призната за виновна, най-много тя да бъде глобена. Случаят доведе до 

протести пред аптеки в страна. И до поредица от сигнали до европейските институции, 

в които от Фармацевтичния съюз изразяват тревогата си от образуване на дело заради 

експертно мнение. От Асоциацията на европейските журналисти пък нарекоха 

мракобесие повдигането на обвинение след изразена позиция в медиите. 

 

 

ДРУГИ НОВИНИ 

 

www.zdrave.net, 14.09.2020 г. 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8//

n14504 

 

Публикуваха етичните правила за професионалистите по здравни грижи 

 

 МЗ публикува за обществено обсъждане правилата за добра медицинска практика за 

професионалистите по здравни грижи. Целта им е да се утвърдят единни принципи и 

правила за професионалната практика в областта на здравните грижи. Спазването на 

Правилата следва да осигурява качеството на здравните грижи и намаляване на риска 

за пациентите, както и защитата на техните права. 

Правилата отразяват етичните аспекти и дължимото поведение на професионалистите 

по здравни грижи и са валидни за всички тях. Определят професионалното поведение 

на медицинските специалисти по здравни грижи, при зачитане на правата и 

достойнството на гражданите, както и недопускането на действия, които биха могли да 

засегнат чувството на лична свобода на пациента. Спазването на правилата допринася 

за оказването на възможно най-добрите здравни грижи, независимо от пола, възрастта, 

расата, религията, сексуалната ориентация, начина на живот, социалното, менталното и 

здравно състояние на пациента, пише в мотивите на Министерството към проекта. 

В правилата е записано, че добрата медицинска практика на професионалистите по 

здравни грижи предполага качествено изпълнение на здравните грижи, което включва 

адекватна преценка на състоянието на пациента и потребностите му от здравни грижи; 

точно планиране и качествено осъществяване на здравните грижи;  практикуване на 

самостоятелни дейности при спазване на границите на придобитата професионална 

компетентност, съобразно изискванията на Квалификационната рамка за 

професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти; поемане на отговорност за предоставената грижа. 

Професионалистите по здравни грижи са длъжни да познават и прилагат коректно 

писмено назначените лекарствени продукти; да изясняват своевременно получените от 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n14504
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n14504
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лекаря назначения и манипулации, регистрират тяхното осъществяване, а в случай на 

отказ да ги извършат, писмено да се аргументират и информират своевременно в 

субординация за всяко свое възражение, което е от значение за професионалната им 

дейност. Освен това са длъжни да информират пациентите за същността и 

необходимостта на предоставяните от тях грижи, процедури и манипулации, както и да 

предоставят информацията на достъпен език, по начин, който позволява на пациентите 

да направят информиран избор и да участват във вземането на решения относно 

здравните грижи. 

В правилата е записано още, че професионалистите по здравни грижи поставят на 

първо място интересите на пациента, тъй като неговата безопасност е основен техен 

ангажимент, проявяват учтивост, уважение, милосърдие и състрадание, отнасят се с 

уважение и спазват правата на пациента и не допускат никакви форми на 

дискриминация. 

Правилата са разработени от Националния съвет по качество на Българската асоциация 

на професионалистите по здравни грижи и са окончателно приети от този съвет на 10 

август 2020 г. и са допълнени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 

 

www.zdrave.net, 14.09.2020 г. 

https://www.zdrave.net//n14505 

 

Проучване: 

 

Здравеопазването е недофинансирано, но здравните вноски не трябва да се вдигат, 

смятат българите 

 

Допълнителни средства трябва да се влеят в системата от приходите от акцизи 

за цигари и алкохол 

 

Отношението на българите към здравната система е традиционно негативно, но все пак 

има регистрирана позитивна динамика за срок по-малко от една година. Това сочат 

данните от национално представително социологическо проучване „Нагласи на 

българите към здравната система“. То е проведено сред 1005 респонденти през август 

2020 г. от агенция „Тренд“ по поръчка на инициативата „Задно за повече здраве“, в 

която участват Български лекарски съюз (БЛС), Български фармацевтичен съюз (БФС) 

и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България 

(ARPharM). 

През октомври миналата година бе проведено аналогично социологическо проучване, 

данните от което бяха представени на Първата национална конференция „Заедно за 

повече здраве“. 

Според новото изследване 63% от българите смятат, че здравната ни система се развива 

в негативна посока, а при предишното проучване от преди по-малко от година този 

процент е бил близо 70 на сто. 

 „Независимо, че и двете национално представителни допитвания сочат, че оценката на 

общественото мнение за здравната система в България е традиционно силно негативна, 

все пак има регистрирана позитивна динамика“, констатира Димитър Ганев от 

социологическа агенция „Тренд“. Според него, до голяма степен това се дължи на 

кризата около COVID-19, която показа по-скоро устойчивост на здравната ни система 

при сблъсъка с епидемията. Мнозинството от българите – 52%, са на мнение, че 

българското здравеопазване се е справило с проблемите около COVID-19. Според 26% 

от запитаните системата ни не се е справила, а 22% не могат да преценят това. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/n14505
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 „Кризата около COVID-19 фактически фокусира вниманието на всички българи към 

здравната система и как тя реагира на предизвикателството, като заключението е по-

скоро позитивно и увеличава доверието в здравната ни система“, коментира Димитър 

Ганев. Според проучването близо 40% от хората имат повече доверие в системата след 

епидемията, а за 32% това е причина за спад в доверието им. За 48% от българите 

здравеопазването ни не е подготвено за подобен род предизвикателство, а 73% са на 

мнение, че се нуждае категорично от допълнително финансиране, за да се справи. 

Хората виждат основните проблеми на системата най-вече във високото доплащане за 

медицински услуги (52%) и липсата на медицински кадри (42%). След това се нареждат 

проблемите с лошото състояние на болниците (39%) и високото доплащане за 

лекарства (37%). Според 47% от българите тези негативи се дължат най-вече на лошия 

контрол в системата, както и на недостатъчното финансиране, което посочват 23% от 

запитаните през август т.г. Подобни са отговорите през октомври м.г. – 45% са 

определили лошия контрол от страна на институциите и 29% липсата на необходимите 

за това средства. 

Решенията за подобряването на качеството на здравните услуги у нас, българите 

виждат най-вече в по-високото финансиране на здравеопазването -12%, както и в 

увеличението на заплатите на медицинския персонал -11%. Голяма част от 

анкетираните - 89 на сто, заявяват, че според тях здравеопазването трябва да се 

разглежда като инвестиция, а не като разход. Огромното мнозинство от гражданите са 

на мнение, че трябва да се отделят повече средства за здравеопазването, като това са 

посочили 86% от хората и през двете вълни на изследването. 

Според 95% от запитаните през август т.г. и октомври м.г. здравната ни система трябва 

да осигури и по-добър и навременен достъп до лекарства. 25% от участниците в 

проучването т.г. преценяват, че имат добър достъп до съвременни лекарства, но за 54 

на сто от хората това не е така. Подобна е преценката им и за възможността за 

използване на съвременни терапии. За 20% от анкетираните българите имат достъп до 

тях, а за 60 на сто те все още не са достъпни за пациентите у нас. 

Парите, отделени за здравеопазване, трябва да се изразходват най-вече за подобряване 

на материалната база на болниците (41%), за нови технологии/апартура (39%), за 

заплащане на повече лекарства от държавата (39%) и за по-високи заплати на лекари и 

медицински сестри (29%), според анкетираните. 

Откъде да дойдат тези пари обаче? Категорично мнение е, че държавата трябва да 

вземе тези средства от приходите от акцизи за цигари и алкохол смятат 74 на сто, а не 

от повишаване на осигурителната тежест, което са посочили 10%, или от въвеждане на 

допълнително здравно осигуряване, което определят само 18% от интервюираните. 

 

VINF  15:57:31  14-09-2020  

       IS1556VI.006 

       детска болница - изграждане - коментар 

        

       До една година може да започне изграждането на нова сграда за бъдещата 

детска болница според експерт 

        

       София, 14 септември /Десислава Пеева, БТА/ 

          До една година може да започне изграждането на нова сграда за национална 

детска болница. Това каза пред журналисти Мая Пенчева, изпълнителен директор на 

"Главболгарстрой" - фирмата-изпълнител на обществената поръчка за проектиране и 

изграждане на сградата. 
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          До края на тази година, по думите на Пенчева, е възможно да се разруши 

съществуващата сега конструкция, която е на територията на Александровска болница. 

Пенчева не посочи дали конструкцията ще бъде разрушена механично или чрез 

контролиран взрив. Тя пое ангажимент за прозрачност на процеса. 

          Събарянето няма да увеличи цената на проекта, която е 78 млн.лв. без ДДС, както 

и няма да се нарушат договорените срокове - 42 месеца, увери Мая Пенчева. 

 

www.news.bg, 14.09.2020 г.  

https://news.bg/bulgaria/okonchatelno-sabaryat-starata-sgrada-i-gradyat-nova-za-

detskata-bolnitsa.html 

 

Окончателно: Събарят старата сграда и градят нова за детската болница 

 

Симеон Янев 

Националната детска болница ще бъде в нова сграда, а старата ще бъде бутната. Това 

заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов след обществено обсъждане за 

изграждането на Националната многопрофилна детска болница. 

Нямаме време да се отказваме от абсолютно нищо. Няма да губим време освен в посока 

събаряне на сградата с изграждане на нова с нов проект, обясни министър Ангелов. 

Основната ни цел е всички сгради, които са в съседство, да бъдат запазени и да има 

най-малко щети, подчерта той. 

Едва след обсъждането, на което беше показана и разработената от "Главболгарстрой" 

концепция и визия, министър Ангелов съобщи категорично, че бъдещата детска 

болница ще бъде в напълно нова сградата. 

По думите му консенсусно решение е в рамките на този бюджет по обществената 

поръчка, старата сграда да се събори, да се проектира нова сграда и да се изгради 

новата болница, в същия срок и същите средства, обясни здравният министър. 

Никакви допълнителни разговори не предстоят с фирмата изпълнител за болницата. 

Консенсусът е постигнат между строителния инженер, лекари, инженери, експертни 

съвети и граждански сдружения, уточни здравният министър. 

Трябва това, което бъде построено, да отговаря на съвременните архитектурни 

изисквания, да бъде спазен срокът на договора и да не бъдат давани повече пари от 

българските данъкоплатци, по мнението на проф. Ангелов. 

"Старата сграда на детската болница ще бъде бутната", категоричен бе здравният 

министър и посочи, че най-важното е бързото изграждане на болницата. 42 месеца е 

срокът по договор за изграждане на Националната детска болница и здравният 

министър няма опасения, че може и да не бъде изградена в срок. 

Консултативният орган ще бъде общественият съвет и той ще включва всички 

заинтересовани лица, включително експертни съвети и обществени, съсловни и 

граждански организации. Общественият съвет няма да бъде съставен с постановление и 

той ще консултира всички етапи от строителството до приключването на проекта. 

Общественият съвет няма да взима ключовите решения, свързани с бъдещето на 

детската болница. 

Много е важно, когато взимаш решения, да носиш отговорност. Законът ще бъде спазен 

в неговата цялост, завърши здравният министър, като подмина запитване за това дали 

има предвиден срок за събаряне на старата сграда. 

Припомняме, идеята за строеж на Национална детска болница е поне от 30 години, но 

до сега не е реализирана. Първоначално намерение да се помести детската болница 

беше за сградата на болница "Лозенец" (т.нар. правителствена болница), но след това тя 

http://www.news.bg/
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беше дадена и премина към структурите на Софийския университет с цел подпомагане 

на Медицинския факултет и база за обучение на студентите. 

Така правителството и МЗ минаха към вариант строеж в комплекса на Александровска 

болница, като обществената поръчка за него стартира миналата година, а по време на 

извънредното положение бе финализиран с избора на ДЗЗД "ДЕТСКО ЗДРАВЕ" за 

извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), е 77 839 

442.89 лева без ДДС или 93 407 331.47 лева с включен ДДС. Строежът на детска 

болница получи статут с национално значение. 

Още през август 2019 г. архитекти и инженери сигнализираха, че са намерили пропуски 

в поръчката за детската болница и я обжалваха. От Камарата на архитектите настояха 

обществената поръчка да бъде спряна, тъй като сградата е невъзможна, незаконна и 

опасна. 

След това лекари, родители, архитекти излязоха на протест с мотив, че тази сграда е 

опасна, остаряла и не покрива нуждите на лечебно заведение за децата. Те се 

организираха и в инициатива с подписи за промяна изцяло на проекта. 

На 27 май тази година премиерът Бойко Борисов обеща да събори скелето и да строи 

нова детска болница. 

 

 

www.bnr.bg, 14.09.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101340336/samo-mtsp-podkrepa-predlojenieto-telk-

resheniata-da-se-objalvat-ot-noi-pred-sada 
 

Само МТСП подкрепя предложението ТЕЛК-решенията да се обжалват от НОИ 

пред съда 

 

Само Министерството на труда и социалната политика подкрепя предложението на 

„Обединени патриоти“ ТЕЛК-решенията да се обжалват от НОИ пред 

административните съдилища, както и осигурителния институт да изисква 

допълнителни прегледи и изследвания при съмнения за злоупотреби. 

В рамките на обсъжданията в Тристранния съвет, бизнес и синдикати се въздържаха. 

Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ и Димитър Бранков от стопанската камара са 

категорични, че обжалванията пред съда, а не пред Националната експертна лекарска 

комисия (НЕЛК), ще натовари допълнително съдилищата без гаранция, че повторните 

прегледи ще са обективни. 

„Когато въпросното решение е дадено на съд и делото продължава години наред, ако 

направиш едно контролно или каквото и да било друго изследване след 2 години, то 

няма как да покаже същото, което е показала в момента на освидетелстването на 

лицето“, посочи Григорова. 

От своя страна Бранков заяви: 

„Оценяваме, разбира се, положително намеренията на вносителя, необходимостта от 

засилване на контрола, за който всички говорим, но конкретното решение, което се 

предлага според нас ще създаде повече проблеми, отколкото би решило“. 

Отрицателни становища по предложенията има и от НОИ и министерството на 

здравеопазването. 

Александър Сиди от ВМРО декларира, че между първо и второ четене на текстовете в 

парламента са готови да се съобразят с част от забележките на бизнес и синдикати. 

 

www.zdrave.net, 14.09.2020 г. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101340336/samo-mtsp-podkrepa-predlojenieto-telk-resheniata-da-se-objalvat-ot-noi-pred-sada
https://bnr.bg/horizont/post/101340336/samo-mtsp-podkrepa-predlojenieto-telk-resheniata-da-se-objalvat-ot-noi-pred-sada
http://www.zdrave.net/
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https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8//

n14509 

 

Близо 1500 първокурсници пристъпиха прага на МУ-Варна 

 

С тържествен водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Ясен от 

Варненската и Великопреславска митрополия, днес, 14 септември, бе открита новата 

академична 2020/2021 година в Медицински университет – Варна, информират от 

учебното заведение. 

Събитието се проведе в южния парк на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Ректорът 

проф. д-р Валентин Игнатов приветства студентите, които за 59-и пореден път 

прекрачиха прага на университета: 

 „Горди сме, че всяка година през нашите врати влизат най-добрите, тези, които са 

успели да се преборят в условията на непрекъснато нарастваща конкуренция. В 

следващите години ви предстои да се срещнете с уважавани и доказали се 

преподаватели – експерти в областта на медицината и здравеопазването. Ще имате 

възможност да натрупате знания и да докажете своя потенциал.” 

Представители на първокурсниците от специалностите „Медицина“, „Военен лекар“, 

„Дентална медицина“, „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов 

лаборант“ и „Рехабилитатор“ с най-висок бал от приема положиха традиционната за 

първия учебен ден в МУ-Варна клетва за „посвещение в медицината“. Отличниците по 

медицина от Випуск 2020 Габриела Панайотова, Александър Йорданов и Ерсин Исмаил 

облякоха бели престилки на своите нови колеги, за да ги приобщят символично към 

медицинското съсловие. 

Пожелание за попътен вятър отправи проф. Игнатов, изливайки по стар български 

обичай вода пред първокурсниците, които тази година са близо 1500, от които 300 са 

чуждестранни студенти. 

За четвърта година МУ-Варна посрещна и първокурсниците от съвместната 

специалност с ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ и ВМА- София, „Военен лекар“. Приветствие 

към тях и към всички първокурсници отправи началникът на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ 

флотилен адмирал проф. Боян Медникаров. 

Официални гости на събитието бяха областният управител на Област Варна г-н Стоян 

Пасев, кметът на града г-н Иван Портних, председателят на Общински съвет г-н Тодор 

Балабанов, зам.-кметът на град Варна г-н Коста Базитов, както и представители на 

държавната и местната власт, ръководители на здравни, учебни и социални 

институции, съсловни организации, медии и граждани. 

Новата академична година бе открита и във филиалите на МУ-Варна в Сливен, Велико 

Търново и Шумен, където се обучават студенти в специалностите „Медицинска сестра“ 

и „Акушерка“. 

Модерните учебни бази за предклинична и клинична подготовка, 

високотехнологичното интерактивно обучение и възможностите за спорт, култура и 

развлечения привличат в МУ-Варна хиляди кандидати от цял свят годишно. 

Медицинският университет във Варна е ориентиран към модерните и иновативни 

методи на обучение. Много голям акцент се поставя върху иновациите и внедряването 

на информационните и комуникационните технологии в учебния процес. Непрекъснато 

се търсят нови форми на обучение, които са в унисон с най-добрите съвременни 

практики в световен мащаб. Инвестициите в образователната инфраструктура и в 

клиничните бази за обучение също нареждат МУ-Варна сред водещите предпочитани 

медицински университети не само в България, но и в Европа и света. 

 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n14509
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n14509
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15.09.2020 г., с. 20 

 

На тържествени церемонии за откриване на академичната година 

 

Три университета приеха 3500 първокурсници 

 

ДАНИЕЛА ФАРХИ 

3500 първокурсници прекрачиха праговете на три от шестте варненски университета, 

които откриха новата академична година с тържествени церемонии на открито. 

800 са приетите в 29 специалности в Техническия университет, а близо 1500 - в 

Медицицския. 20 от тях ще учат за военни лекари по съвместната програма с ВВМУ 

"Никола Вапцаров", а 300 са чужденци от 40 държави. 1200 са новите възпитаници на 

Икономическия университет, който тази година чества 100 г. от създаването си. Тази 

година за първи път в ИУ-Варна ще се изучава "Бизнес и мениджмънт" на английски 

език за бакалаври. 

Заради пандемията и в трите висши училища формите на обучение ще са смесени. В 

ИУ електронно ще се провеждат лекции за потоци над 150 души. Занятията за по-малки 

групи ще са присъствени при спазване на противоепидемичните мерки. Упражненията 

на живо ще са задължителни и за бъдещите медици, а лекциите ще се преподават чрез 

уникалната система BLACKBOARD, която работи вече десета година. В ТУ също е 

превдидена хибридна форма на обучение. 

 

 

www.dnes.bg , 14.09.2020 г.  

https://www.dnes.bg/obrazovanie/2020/09/14/kakvi-sa-pritesneniiata-na-roditelite-predi-

15-septemvri.462814 

 

Какви са притесненията на родителите преди 15 септември? 

 

Брестничка: Дистанционната форма ще увеличи изоставането 

 

Притесненията на родителите на учениците около първия учебен ден са свързани с 

неизвестността. Някои тревожни сигнали касаят организацията на учебния процес. В 

определени училищата са обявили, че децата няма да бъдат пускани в междучасия и 

няма да излизат на двора. Това заяви Цвета Брестничка, Асоциация "Родители", в 

предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 

Днес организация „Обединени родители“ протестира против задължителните маски и 

изолаторите за ученици във всички закрити помещения на учебните заведения с 

изключение на класните стаи, в които това е по желание. 

След 13 часа организаторите на проявата планират шествие до здравното 

министерство, подобни протести ще има и в други големи градове. Утре в 18 часа в 

София ще има нова демонстрация пред просветното министерство. 

Брестничка потвърди пред Bloomberg TV Bulgaria, че има протести срещу носенето на 

маски. 

"Родителите имат своите притесния. Някои се опасяват дали маските няма да бъдат 

допълнителен фактор за влошаване на здравословното състояние предвид това, че те 

могат да падат на земята и да бъдат замърсявани. Тревогите са релевантни", каза още 

тя. 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obrazovanie/2020/09/14/kakvi-sa-pritesneniiata-na-roditelite-predi-15-septemvri.462814
https://www.dnes.bg/obrazovanie/2020/09/14/kakvi-sa-pritesneniiata-na-roditelite-predi-15-septemvri.462814
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Друга важна темата по думите на госта е формата на присъственост и коя е най-

ефективната. Според Брестничка има съмнения дали дистанционната форма няма да 

увеличи изоставането. 

"Въпросът не е само в оценяването. Направи се малко за учителите да овладеят 

методите на преподаване в електронна среда. Те са хвърлени в дълбокото и да се 

справят сами кой както може. Очакват се резултатите от изследването на 

дистанционното обучение, за да се установи колко ефективно е било то", поясни тя. 

По отношение на мерките в подкрепа на семействата Брестничка изтъкна, че не е може 

семейства с три деца да получават същия размер подкрепа като този за тези с едно и 

две деца. 

 

 

 

 

 

 


