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Скъпи колеги,

Брой 200 на списание „Стинг фармацевтични продукти“ е в ръцете Ви. 
Това юбилейно издание е плод на усилията не само на маркетинговия екип, 
но и на Вас, които ни подкрепяте. Интересно и магично нещо са числата. 
През годините заедно търсим златното сечение и златната пропорция 
в ежедневната си дейност.

Корпоративната социална отговорност на Стинг АД се базира на 
анализ на комуникационната среда, насочен към изграждане на пряк канал 
до всички аптеки и ефективно сътрудничество между участниците 
на пазара. Голямата цел, която си поставяме е, чрез комплексна 
маркетингова дейност да провеждаме професионални обучения, промоции, 
информираност за удовлетворяване на потребностите на фармацевтите 
от аптечния пазар с фокус върху здравните проблеми на обществото.

Отново се питаме как защитаваме професията си. 
Казват, че малките успехи водят до голямата победа. 
А дали това е така в нашето съсловие? За съжаление въпросът 
остава открит. Свидетели сме на липса на прозрачна и обективна 
преценка по отношение на мястото ни в здравеопазването, 
като най-достъпни здравни специалисти.

В продължение на 16 години утвърждаваме консултантската 
роля на фармацевта в разумната и ефективна употреба на 
лекарствените продукти.

Нека заедно да направим промяната, защото обединени можем!

Бъдете здрави!
 



  

Списанието е специализирано 
за фармацевти. Разпространява 
се безплатно с рекламна цел. 
Редакцията не носи отговор-
ност за предоставените 
материали. Препечатване на 
текстове, илюстрации или 
обособени части от списанието 
може да става само след пис-
меното съгласие на издателя.

„Не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните“ 
е книга за бързината в бизнеса като средство за справяне с 
конкуренцията. Джейсън Дженингс и Лоурънс Хотън считат, че 
да бъдеш бърз не означава непременно да се движиш бързо във 
физическия смисъл на думата, а да се постигаш забележителни 
успехи и да натрупаш значителни състояния.

Формулата на бързината, която двамата автори ни представят, 
е основана на изводите от тяхно мащабно авторско задълбочено 
изследване на компании от различни сектори. Джейсън Дженингс и 
Лоурънс Хотън пишат: „Разглеждана сама по себе си, бързината без 
определена посока не е нищо повече от припряност. Оставена без 
контрол тя със сигурност ще ни вкара в голяма беда. 
Но я си представете колко състезания бихте спечелили, 
ако имахте добра начална скорост…
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Нашето предложение 
за август:

Не големите изяждат малките, 
а бързите поглъщат бавните

Джейсън Дженингс, 
Лорънс Хотън
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Четенето е здраве!

Кампания за стимулиране на четенето – 
инициатива на „СТИНГ“ АД

F

Представете си какви предимства ще имате, ако знаете как ще изглежда бъдещето 
и владеете способността да  откривате благоприятните възможности преди конкуренцията. 
Опитайте да пресметнете изгодата от способността да мислите бързо и правилно, да 
вземате за броени минути решения, които конкурентите ви обсъждат в продължение на седмици.

Най-бързите компании в света мислят най-бързо, благодарение на своята способност за очакване; 
откриване на благоприятни тенденции, вкарването на всяка идея в „мелницата“ на задълбочено 
обсъждане; осигуряване на победата на най-добрата идея.



факултет, МУ-София. Проф. Ангелов 
обеща да работи по проекта за из-
граждане на Национална здравна ин-
формационна система и по страте-
гията за ограничаване на панде-
мията с COVID-19.

1 млрд. 163 млн. лв. 
за социални мерки

Правителството ще отпусне 1 
млрд. 163 млн. за социални мер-

ки, свързани с COVID-19. Няма да се 
тегли заем, а ще се използват сред-
ства от фискалния резерв. Още 731 
млн. лв. ще отидат за икономически 
мерки, свързани с пандемията. По 
50 лв. месечно допълнително ще по-
лучават пенсионерите в продълже-
ние на три месеца. За целта са от-
делени 318,3 млн. лв.

От 1 август с 30% ще бъдат увели-
чени разходите за персонал на ор-
гани и администрации, натоварени 
с дейности по овладяване на панде-
мията и последствията от COVID-
19. За служителите на първа линия 
се увеличава ставката за положен 

нощен труд. Предвидени са допълни-
телни разходи за извънреден труд в 
размер 92 млн. лв. за структурите 
от системите на Министерството 
на здравеопазването, Министерст-
вото на труда и социалната поли-
тика, МВР, НЗОК, НОИ и др.

Допълнителни 24,6 млн. лв. се отпус-
кат за увеличаване от 1 август на 
стандартите по делегираните от 
държавата дейности за училищно-
то и детското здравеопазване и 
здравните кабинети. Целта е зап-
лащането да достигне до опреде-
лените нива по Колективния трудов 
договор в отрасъл „Здравеопазване“, 
както и стандартите в социалната 
сфера (домове за възрастни хора, 
домове за хора с увреждания, домо-
ве за резидентни услуги, дневни цен-
трове за деца, центрове за наста-
няване от семеен тип и др.).

Със 17,3 млн. лв. се увеличават суб-
сидиите на лечебните заведения – 
търговски дружества по Наредба 
№3 за медицинските дейности из-
вън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване, субсидирани 
от МЗ. Средствата се предоста-

 МЗ
Нов здравен министър

Проф. Ангелов започва работа 
като лекар в Центъра за спеш-

на медицинска помощ към УМБАЛ 
„Св. Анна“. Работи като хирург в 
Клиниката по хирургия на УМБАЛ 
„Александровска“, където впоследс-
твие е главен административен 
лекар, а към момента – изпълни-
телен директор.

Проф. Ангелов е член на Управител-
ния съвет на Асоциацията на Уни-
верситетските болници за активно 
лечение в България, на Академичния 
съвет на МУ – София и секретар на 
Българското хирургическо дружест-
во. От 2017 г. е съветник в Комисия-
та по здравеопазване на Народното 
събрание и главен координатор на 
Експертния съвет по „Хирургия“, Ми-
нистерство на здравеопазването.
През 2012 г. е удостоен с наградата 
„Най-добър преподавател“ на сту-
дентите медици от випуск 2012 г., 
а през 2015 г. с приз „Проф. д-р Пара-
шкев Стоянов“ за високи постиже-
ния в областта на медицинската 
наука и преподаване, Медицински 

 

Проф. Костадин Ангелов е 

изпълнителен директор на 

УМБАЛ „Александровска“. 

Завършил е МУ София, с 

придобита специалност 

по хирургия, курсове по 

хирургична онкология, 

хепатобилиарна и 

панкреатична хирургия.



вят за постигане на капацитет за 
обслужване на болни с COVID-19 и за 
достигане на нивата на работната 
заплата до нивата по Колективния 
трудов договор. Предвижда се и уве-
личение на здравноосигурителните 
плащания за медицинска и дентална 
помощ средно с 10% в размер на об-
що 126,3 млн. лв. Целта е да се уве-
личат разходите за медицинския 
персонал, така че да се достигнат 
минималните нива по Колективния 
трудов договор.

С допълнителни 122 млн. лв. по бю-
джета на Министерството на тру-
да и социалната политика се осигу-
рява целогодишният размер на пла-
щанията на личните асистенти по 
Закона за личната помощ. Увеличава 
се минималният размер на парично-
то обезщетение за безработица от 
9 лв. на 12 лв., считано от 01.10.2020 
г. в размер на общо 12 млн. лв.

Не съкращавайте 
парите на ЕС за здраве!

Бюджетът на ЕС за 2021-2027 г. 
е факт, но на фона на пандемия-
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та от COVID средствата за здраве-
опазване са намалени. Публикуваме 
позицията на Постоянния комитет 
на европейските лекари по отноше-
ние финансовия пакет, приет от 
Съвета на ЕС. Тя е изразена от пре-
зидента на комитета проф. Франк 
Улрих Монтгомъри.

„Въпреки че се радваме да видим, че 
европейските лидери постигнаха 
компромисно споразумение, сме сил-
но разочаровани от огромните сък-
ращения в бюджета за здраве. През 
последните месеци законодателите 
и експертите в целия ЕС силно се 
застъпиха за повече инвестиции в 
здравеопазване, научни изследвания 
и готовност за пандемии. Комисия-
та обяви, че ще инвестира 9,4 млрд. 
евро в здравна структура и персо-
нал от „Многогодишната финансова 
рамка“ и от фонда за възстановява-
не „Следващото поколение на ЕС“. 

Европейският съвет, обаче, реши 
да намали фонда за възстановяване 
на здравеопазването и здравните 
системи на 7,7 млрд. евро. Това ре-
шение означава, че има други прио-
ритети, а не здравето на хората. 

Евтино и лесно е да ръкопляскате 
на онези, които рискуват живота 
си, за да се борят с COVID-19. Но ко-
гато става дума за реални решения, 
европейските лидери предпочитат 
индустрията и търговията пред 
здравето и пациентите.“ Европейс-
ките лекари призовават Европейс-
кия парламент да се намеси и да 
отстои каузата здраве.

МЗ облекчава 

проучванията 
на стари лекарства

По-гъвкави регулации и по-малко 
административна тежест при 

провеждането на проучвания върху 
вече използвани в практиката ле-
карства предвижда проект на на-
редба на здравното министерство.
Става дума за т. нар. неинтервен-
ционални проучвания, при които се 
проследява ефектът от медикамен-
ти, които вече са в употреба. Те се 
правят или за да се съберат допъл-
нително данни за препаратите от 
реалната клинична практика, или за 
да се търсят нови терапевтични 

Не съкращавайте 
парите на ЕС 
за здраве!

Фарма общество
F



 НЗОК
Здравните вноски
почти без намаление

Само с 3 млн. лв. по-малко е очак-
ваната събираемост на вноски-

те към края на годината в сравне-
ние със заложеното. Положителна-
та новина идва на фона на огромния 
ръст от над 20% при събираемост-
та на осигуровките за пенсии. Ак-
туализираната оценка от НАП за 
очакваното изпълнение на планира-
ните за 2020 г. приходи показва, че 
очакваният размер на постъплени-
ята от здравноосигурителни внос-
ки е 3.104 млн. лв. или с 3.0 млн. по-
малко от заложените с бюджета 
на НЗОК за тази година. 

Към 30 юни постъпленията от внос-
ки са в размер на 1.445 550 млрд. лв., 
което е 46,5% спрямо заложените в 
бюджета. Средствата са с 25.2 млн. 
лв. повече в сравнение със същия 
период на 2019 г. Основната причи-
на за добрата приходна част е уве-
личението на минималната работ-
на заплата от 560 лв. на 610 лв. от 
януари, както и на минималния оси-
гурителен доход за самоосигурява-
щите се, добавят от НЗОК. И ако 
тези цифри слагат край на притес-
ненията за постъпленията, то дру-
ги показват, че за първи път тази 
година касата не може да изразходи 
заложените й средства по бюджет. 
Както вече clinica.bg писа, основна-
та причина за това са намалените 
приходи в болниците.

На 4.453 млрд. лв. възлизат здравно-
осигурителните разходи на касата 
за 2020 г. До края на юни ведомст-
вото е платило 2.092 млрд. лв. или 
47% от заложените. Въпреки по-ви-

ефекти. Целта на наредбата е осъ-
временяване на изискванията, об-
лекчен и гъвкав регулаторен режим 
и намаляване на административна-
та тежест. Въвеждат се правила 
за провеждане на неинтервенцио-
налните проучвания – какви доку-
менти се представят пред ИАЛ – 
напр. кой финансира проучването и 
писмени съгласия от пациентите. 
При тези проучвания за момента не 
трябва да се прилагат правилата 
за добра клинична практика, тъй 
като наредбата за определянето 
им е отменена, обясняват от МЗ.

2 млн. лв. за е-здраве

През 2022 г. най-накрая ще имаме 
информационна система, обеща 

министър Кирил Ананиев преди да 
издаде поста си на здравен минис-
тър. Още 2 млн. лв. ще получи здрав-
ното министерство по бюджета за 
довършване на електронната здрав-
на система у нас в следващите 3 го-
дини, реши Министерският съвет.

Общите средства за електронната 
система у нас са 12 млн. лв. и са оси-
гурени по европрограми. Не е ясно 
дали двата милиона ще са допълни-
телни или ще са част от тази сума. 
Те са необходими за изпълнение на 
част от дейностите по „Доизграж-
дане на Националната здравна ин-
формационна система (НЗИС), етап 
1 и 2“, докладва Ананиев. Парите ще 
бъдат използвани за надграждането 
с функционалности, подчерта минис-
търът, обаче не обясни какви. За 
пореден път той обеща електрон-
ната система да е готова, този 
път до 2022 г. Министерството ве-
че премести срока за изграждане на 
системата от 2020 г. на 2021 г. Се-
га той се отложи отново с година.
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соките цени на дейностите и по-го-
лемия бюджет, спрямо същия период 
на 2019 г. се отчита ръст от 676.6 
хил. лв. или едва с 0,03%. Той се дъл-
жи изцяло на лекарствата, където 
е и единственото значително 
превишение на разходите.

Джипитата са получили 115.047 млн. 
лв. 47.2% от бюджета си за годината. 
Въпреки че парите им са повече с 
3.510 млн. лв., спрямо полугодието на 
2020 г., те са извършили с 1.13 млн. 
дейности по-малко. Причината за 
диспропорцията са увеличените па-
ри за прегледите. Аналогично е по-
ложението при специалистите. Те 
са получили 119.81 млн. лв. или 45.3% 
от плануваното за годината. Спря-
мо същия период на 2019 г. парите 
им са по-малко с 47.6 хил. лв. или 
0.04% заради авансово плащане на 
дейност от декември за 6.2 млн. лв. 
Реално има увеличение на парите 
и при тях. В същото време обема 
дейност е надолу с 2 млн. лв.

Парите за изследвания (МДД) също 
са по-малко от очакваното. Към 
края на юни са изплатени 42.9 млн.
лв. или 45.5% от бюджетните сред-
ства. За сметка на това има малко 
увеличение на разходите на зъболе-
карите. Те са получили 101 млн. от 
парите си или 53.7% от бюджетни-
те средства. Спрямо същия период 
на 2019 г. при тях се отчита ръст с 
над 7%, а извършените дейности са 
по-малко с над 681 хил. лв.

Сериозен преразход касата отбеляз-
ва само за лекарства. Над 764.9 млн. 
лв. са парите на НЗОК за лекарства 
за домашно лечение, към края на 
юни са похарчени 430.229 млн. от 
тях или 56.2% от годишния план. От-
чита се ръст с 34.933 млн. лв. или с 

 



кове или критерии за тяхното опре-
деляне“, смята президентът. „В чл. 
63, ал. 5 и 6 е предвидено, че въведе-
ните противоепидемични мерки от 
министъра на здравеопазването мо-
гат да включват ограничаването на 
конституционни права – забрана за 
влизане на територията на страна-
та на граждани на други държави с 
определени изключения, временно 
ограничаване придвижването на те-
риторията на страната, временно 
ограничаване на експлоатацията 
или режима на работа на обекти с 
обществено предназначение, други 
обекти или услуги, предоставяни 
на граждани. 

Така основни права като правото 
на придвижване на територията на 
страната, правото на труд могат 
да бъдат подлагани на ограничения, 
без да е спазено изискването, че 
„със закон може да бъде временно 
ограничено упражняването на от-
делни права на гражданите“. Огра-
ниченията на такива същностни 
права без законово определен вре-
меви лимит ги превръща в постоян-
ни ограничения, налагани по прецен-
ка на изпълнителната власт, което 
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отразява на приходите на лечебни-
те заведения. Бюджетът на болни-
ците за годината е 2.247 млрд. лв., а 
са изплатени 951.308 млн. лв. или 42% 
от бюджетните средства. Отчита 
се намаление с 30.481 млн. лв. (3.1%). 
Заради авансово плащане към болни-
ците на 68.31 млн. лв. от декември 
2019 г., плащанията са 47.3% от ут-
върдения годишен план за 2019 г., 
допълват от касата.

Конституционният 
съд отхвърли искането 
на президента да бъдат 
обявени за противоконституционни 
нормите на Закона за здравето в 
чл. 63, ал. 2-7. Според Радев въпрос-
ните текстове, които указват рам-
ките на действие при обявяване на 
извънредно положение, ограничават 
недопустимо основни права. Съдът 
не го подкрепи, но трима от общо 
девет съдии са на особено мнение. 
Това са съдиите Георги Ангелов, 
Таня Райковска и Атанас Семов. 

Радев оспори характера на чл. 63, ал. 
3 със следните мотиви – обявява 
се непосредствена опасност за 
живота и здравето на гражданите, 
когато се констатира някоя от 
алтернативно посочените по ал. 3 
хипотези. Така оценката се форма-
лизира и свежда до предварителен 
списък от констатации, без да се 
държи сметка как се засягат живо-
тът и здравето на гражданите. 

„Предвидените в чл. 63, ал. 4-7 от 
Закона противоепидемични мерки, 
макар и във всяка една от посочени-
те алинеи да се декларира времен-
ният им характер, не са обвързани 
с установени в закона пределни сро-

8.8%. Най-много са разходите за ле-
карства с протокол – 299.176 млн. 
лв. Това е с 45.335 млн. или с над 17% 
повече спрямо 30 юни 2019. Основни-
ят фактор за ръста на плащанията 
са заплатените от НЗОК на апте-
ките 25.280 млн. за отстъпки в пол-
за на пациентите, тъй като съдът 
отмени приспадането им за касата.
 
Без тези плащания за съпоставими-
те периоди, се отчита ръст с 24.
398 млн. лв. или с 9.8%, обясняват от 
НЗОК. При лекарствата без прото-
коли са заплатени 176.162 млн. лв., 
което е с 9.388 млн. повече. Като се 
извади и стойността на отстъпки-
те към аптеките в полза на пациен-
тите за 3.70 млн. разходите са с 
ръст само от 5.68 млн. лв. или с 
3.4%. Отстъпките, които фирмите 
са дали на касата за тези групи до 
30 юни, са 45.1 млн. и са отчетени 
в намаления на разходите.

Аналогична е ситуацията и при ле-
карствата за рак. Парите за 2020 г. 
за тях са 478.8 млн. лв. Към 30 юни 
2020 г. са похарчени 265.8 млн. или 
55.5% от утвърдения годишен план. 
Ръстът спрямо същия период е 
41.4 млн. лв. или 18.5%. Събраните 
отстъпки до момента са 25.745 млн. 
лв. или с 400.3% повече от тези към 
полугодието на 2019 г. Разходите 
при медицинските изделия са 47% 
от плануваните 110 млн. лв. Обемът 
на поставените изделия обаче е по-
малък с 5890 в сравнение със същия 
период на 2019 г., тоест това са 
близо 6 хил. пациенти по-малко.

Според отчета на НЗОК през болни-
ците са минали около 190 хил. паци-
енти по-малко. Отчетените пъте-
ки са намалели с над 168 хил., а на 
процедурите с над 21 хил. Това се 
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да предоставя финансови облекче-
ния на фармацевтични компании, за 
да преместят в Европа част от 
производствата си от Азия, но след 
последните изменения може да се 
наложат промени в тези планове.

Първи търг чрез 
е-системата

Здравното министерство дого-
вори първата доставка на про-

тивотуморни лекарства чрез елек-
тронната система на стойност 1 
297 091 868 лв. с ДДС. В нея са заяве-
ни от лечебните заведения лекарст-
вени продукти, включени в Списъка 
на противотуморните лекарствени 
продукти за лечение по амбулатор-
ни процедури №6 „Системно лекарс-
твено лечение при злокачествени 
солидни тумори и хематологични 
заболявания“ и №7 „Амбулаторно на-
блюдение/диспансеризация при зло-
качествени заболявания и при вро-
дени хематологични заболявания“. 
За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.
2021 г. чрез електронната система 
бяха подадени 203 индивидуални 
заявки от лечебните заведения, 
регистрирани в системата.

Методиката за 
определяне % загубена 
работоспособност

Министерство на здравеопаз-
ването възстановява методи-

ката след като ВАС отмени част 
от нея. Ведомството обаче няма 
да промени отменената философия 
на освидетелстване. Решението 
на ВАС отмени начина, по който се 

не съответства нито на чл. 57, ал. 
3, нито на чл. 8 от Конституцията“, 
каза още той. Припомняме, че Радев 
подписа указ за обнародване на зако-
на с мотива да не се прекъсва соци-
алната и икономическа подкрепа за 
потърпевшите граждани и бизнеса 
в условия на криза, растяща безра-
ботица и загуба на доходи.

Бюджета за здраве 

на ЕС свит с 80% 

В опит да договорят парите за 
стимулиране на икономиката 

през следващите години по време 
на последната си среща на върха, ли-
дерите на ЕС намалиха планирани-
те разходи за здравеопазване до 
2027 г. с 80%, съобщи Ройтерс. ЕС 
от години се бори с недостиг на 
медикаменти, които са от ключово 
значение, в т.ч. ваксини и антибио-
тици, но в момента изпитва зат-
руднения и с набавянето на лекарс-
тва за пациенти с COVID-19. Дефи-
цитът се задълбочи сериозно по 
време на пандемията. Причината е 
в нарушените вериги за доставки, 
както и в промененото поведение 
на страните износителки, които 
предпочетоха да зареждат мест-
ните си пазари. 

ЕС е силно зависим от вноса на ле-
карства и субстанции от Индия и 
Китай и за да се справи с тези про-
блеми, Европейската комисия пред-
ложи общ седемгодишен бюджет за 
здравеопазване в размер на 9,4 млрд. 
евро. Притиснати от спешната не-
обходимост от вливане на свежи 
средства в икономиката, европей-
ските лидери намалиха този фонд 
до 1,7 млрд. евро. ЕС предвиждаше 
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изчисляваше процентът за хората 
с по-малко от две заболявания, всяко 
от които е поне 50%. При тези по-
леки случаи, лекарите трябваше да 
вземат предвид най-тежкото ув-
реждане и най-високият процент, 
до който то води. Останалите про-
блеми само се вписваха в експер-
тизата за сведение.

Докато при хората с минимум две 
болести, всяка от които е довела 
до поне 50% увреждания, съпътст-
ващите проценти се сумираха и се 
вземаше предвид една пета от сбо-
ра им. Според магистратите изчис-
лението на процентите при първа-
та група хора с множество по-леки 
увреждания не е ясно дали не ги още-
тява. Затова те отмениха тази 
част от формулата. Здравните вла-
сти обаче искат да я възстановят. 
Според тях автоматичният сбор 
проценти при по-леките увреждания 
не е равносилно на страданията и 
нуждата от помощ на хората с две 
диагнози над 50% увреждания.

„В преобладаващата част от случа-
ите дори три (а понякога и повече) 
леки увреждания, на всяко от които 
съответства отправна точка с по-
малко от 50%, не могат да форми-
рат тежест на функционалния дефи-
цит, който да съответства дори 
само на едно увреждане с 50% и по-
вече, а именно тази възможност за 
несправедливо приравняване дава-
ше редакцията на текста на Мето-
диката към приложение №2 на НМЕ 
преди 3 август 2018 г. 

С приемането на нормативния акт 
ще се създадат условия за прилага-
не на единен подход в страната при 
осъществяване на медицинската 
експертиза на ТНР/ВСУ за лицата с 



но да няма взривоопасно разпрост-
ранение на вируса, както и да пазим 
рисковите групи. Предстояща грип-
на епидемия може да изтощи здрав-
ната система, отбеляза той и обяс-
ни, че се е наложила промяна в так-
тиката за лечение, като са изписа-
ни от болниците по-леките случаи 
на заразени. Оттам броят на лица-
та намалява като процент приети 
в болницата. Доц. Кунчев не изключи 
вероятността присъствената 
форма на обучение да увеличи 
разпространението на заразата. 

Български пробиотик 
бори COVID-19

Международно изследване, ръко-
водено от проф. Жан Бускет 

от университета в Монпелие пока-
за, че киселото мляко е полезно в 
борбата и с COVID-19. Думите му 
потвърждават и резултатите у 
нас. Български препарат, създаден 
на базата на пробиотиците, какви-
то има в нашето кисело мляко, да-
ва отлични резултати, като съпът-
стващо средство при лечението на 
вируса. Резултатите са получени 
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интеграция в обществото, трудо-
вата среда и бита“. Проект на На-
редба за изменение на Наредба №2 
от 2016 г. за реда за получаване и 
заплащане на лекарствени продук-
ти на военноинвалидите и военно-
пострадалите (обн., ДВ, бр. 61 от 
2016 г.) е факт.

 СOVID-19

Има тенденция на нарастване 
на новооткритите случаи на 

коронавирус в България. Процентът 
на положителните проби с корона-
вирус е сравнително еднакъв – меж-
ду 4 и 6%. Това заяви главният дър-
жавен здравен инспектор доц. д-р 
Ангел Кунчев пред БНТ. По думите 
му тази тенденция е резултат от 
масовото неспазване на мерките. 
„Има умора в обществото от нала-
ганите мерки и активно нежелание 
да се спазват. Колкото и да изглеж-
дат обикновени и познати обаче, за 
момента са единственото, което 
имаме и ако не ги спазваме, следва 
повишаване на заболеваемостта“, 
посочи Кунчев. По думите му в ев-
ропейски контекст България вече 
се е устремила към второ – трето 
място по заболеваемост в Европа 
след Швеция и Португалия. 

Значителен ръст се наблюдава и на 
Балканския полуостров. Наблюдава 
се по-леко предаване на заразата и 
смъкване на възрастта на новоре-
гистрираните положителни и тези, 
които подлежат на лечение. „Ние 
сме напълно наясно от самото на-
чало, че не можем да спрем разпрос-
транението, това е невъзможно 
при въздушно-капкова инфекция“, ка-
за Кунчев. Той акцентира, че е важ-

две и повече увреждания, от които 
само за едно от тях, в отправните 
точки за оценка на ТНР/ВСУ, е опре-
делен процент – 50 или над 50%. То-
ва ще доведе до възможност за пъл-
ноценна работа на ТЕЛК и НЕЛК при 
определяне на ТНР/ВСУ на лицата, 
заявили необходимостта от така-
ва експертиза и същевременно ще 
се осигури обективност и равнопос-
тавеност при оценяването на ТНР/
ВСУ на всички заинтересовани. Няма 
да се допусне ощетяване и загуба 
на права за получаване на социални 
придобивки“, смятат от МЗ. 

Оттам прилагат и цифри в защита 
на тезата си. През 2018 г. общият 
брой на освидетелстваните и пре-
освидетелстваните е бил 165 828 
души. От тях 8,9% не са получили 
50%. Освидетелстваните за първи 
път през 2018 г. са били 53 061. При 
тях до 50% са получили 14,9% от хо-
рата. Тоест, неполучилите правопо-
раждащия процент тук са повече с 
5,9 пункта от всички освидетелст-
вани и преосвидетелствани за 2018 
г., изчислили са от МЗ. Тази тенден-
ция се запазва и през 2019 г. Статис-
тиката показва действието на от-
менения от съда текст на Методи-
ката, който е започнал да действа 
през 2018 г.

„Може да се направи извод, че е на-
лице известно увеличаване броя на 
случаите, които не получават пра-
вопораждащ процент на увреждане, 
което съответства на една от по-
ставените цели с нормативната 
промяна през 2018 г., а именно – да 
отпаднат случаи, при които има 
множество, но леки увреждания, за 
сметка на случаите, които са свър-
зани с тежки увреждания и доказа-
но се нуждаят много повече от 
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много бързо голям брой клетки, 
които на свой ред инфектират 
следващите. Точно тук на помощ 
идва уникалният лактобацилус бул-
гарикус. Пробиотиците с него се 
дават на пациента паралелно със 
силните лекарства, за да подсилят 
точно клетъчния имунитет в 
борбата им с микроорганизмите. 
Пробиотикът на база на козето 
кисело мляко вече е с американски 
патент и патент от Европейския 
патентен институт. 

Roche и Merck ще 
доставят медикаменти 
срещу коронавирус

Европейската комисия е сключи-
ла споразумения с производите-

лите на лекарства Roche и Merck 
KGaA, за да подсигури доставки от 
експерименталните медикаменти 
за лечение на COVID-19 на двете 
компании. За това съобщава източ-
ник на ЕК, пожелал анонимност.

Споразуменията включват медика-
мента за артрит на Roche RoActem-
ra и този на Мerck за лечение на мно-
жествена склероза Rebif. И двете 
лекарства са потенциални кандида-
ти за лечение на новия вирус. Спо-
ред сделката компаниите ще дос-
тавят лекарствата на всяка дър-
жава-членка на ЕС.

Roche провежда финални тестове  
на своя медикамент Actemra, някъде 
известен като RoActemra, с 330 па-
циенти с коронавирус в комбинация 
с ремдесивир на Gilead – единстве-
ното лекарство досега с разреше-
ние от ЕС за лечение на пациенти с 
COVID-19. В началото на юни обаче 

при терапията на пациенти с коро-
навируса в Университетската мно-
гопрофилна болница за активно ле-
чение в Плевен. Новият препарат е 
разработен от научен екип с ръко-
водител проф. Никола Александров. 
Българският учен е известен като 
създател на космическите храни, 
с които се запасяваха съветските 
космонавти преди повече от три 
десетилетия. 

Проф. Александров, д.м.н., е създа-
тел на съвременните български 
пробиотици на основата на прочу-
лия се по цял свят наш „добър бацил“ 
– лактобацилус булгарикус. Той е ге-
нерал-майор от запаса, дълги години 
е бил началник на Катедрата по то-
ксикология и алергология на ВМА. 
В момента се е посветил на ново-
то откритие. С препарата на ба-
зата на лактобацилус булгарикус, 
са третирани 20 лежащо болни с 
COVID-19 в Инфекциозната клиника 
на УМБАЛ в Плевен, 4-ма са лекувани 
амбулаторно. От тях няма нито 
един починал. 

При COVID-19 най-често се развива 
стрептококова или стафилококова 
пневмония. Оказва се, че българска-
та пръчицовидна бактерия унищо-
жава тези микроорганизми, като 
същевременно подсилва имунитета. 
В резултат болните се възстано-
вяват много по-бързо. 

По думите на проф. Александров 
заради това пробиотиците са и 
отлично профилактично средство 
срещу коронавирусите. В подкрепа 
на твърдението си той показва 
резултатите от накапване на ба-
цила върху стафилокок. След мину-
ти от вредителя не остава никак-
ва следа. Вирусите заразяват 
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тестове в Италия с Actemra при 
пациенти с начален стадий не мо-
жаха да потвърдят, че медикамен-
тът помага за лечението им. Rebif 
и Actemra са насочени към протеин 
в човешкото тяло, свързан с възпа-
лителните процеси, и се предпола-
га, че могат да имат положителен 
ефект при пациенти, страдащи от 
т.нар. цитокинова буря. ЕС иска да 
резервира и доставки от ваксини-
те, разработвани от Johnson & 
Johnson и Sanofi. Франция, Германия, 
Италия и Холандия заявиха, че са си 
подсигурили 400 млн. дози от потен-
циалната ваксина срещу COVID-19 
на британската AstraZeneca.

Споразумения 
за покупка на ваксини

МС одобри споразумение, с което 
дава право на ЕК да сключва от 
името на държавите-членки пред-
варителни споразумения („Advance 
Purchase Agreement”) с техните про-
изводители за покупка на ваксини 
срещу COVID-19, при условията на 
последваща ратификация. Подобна 
обща поръчка беше проведена и при 
свинския грип. Тогава обаче Бълга-
рия не успя да се възползва. Включи-
лите се в споразумението държави-
членки имат възможност на след-
ващ етап да закупят дози ваксини 
от производителите на базата на 
предварителните споразумения за 
покупко-продажби. 

Същевременно светът става все 
по-близо до ваксината. Имунизация, 
тествана в САЩ, дава обещаващи 
резултати и навлиза в последна фа-
за на клинични изпитания. Отделно 
в света се разработват 150 вакси-
ни срещу коронавирус. 



2000 лв. вкл. запечатване на търгов-
ския обект за до един месец. Сигна-
ли за данъчни нарушения могат да 
се подават в раб. време на НАП на 
тел. 0700 18 700.

 Финанси
България в преддве-
рието на еврозоната

С това сe обозначава присъединя-
ването към Механизма за об-

менни курсове II (ERM II). Той предс-
тавлява система за управление на 
колебанията на валутния курс и под-
готовка за влизане в единната ва-
лута. Според нас, фактът, че офи-
циалното ни приемане в ERM II се 
случва именно в тази изключително 
сложна обстановка на COVID-19 епи-
демия и протести срещу правител-
ството на фона на зараждаща се 
икономическа криза, би следвало да 
се възприема като още по-положи-
телен сигнал, както за икономика-
та, така и за гарантиране сигур-
ността на финансовата система в 
България през следващите години.
Известно е, че правилата на банко-
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Неформален съвет на 
здравните министри на ЕС

По време на неформална видео-
конферентна връзка, проведена 

по инициатива на Германското 
председателство на Съвета, ми-
нистрите са дали висока оценка за 
приноса на Европейския център за 
превенция и контрол на заболява-
нията, осигуряващ по-добра коор-
динация в рамките на ЕС и подпо-
магащ усилията на държавите-
членки по време на пандемията. 

Акцент в дебатите е поставен вър-
ху гарантирането на доставките 
на лекарствени продукти, вкл. чрез 
засилване на автономността на ЕС 
по отношение на производството 
на медикаменти в трети страни. 
България и редица други държави-
членки са отбелязали нуждата от 
анализ как релокирането на произ-
водства на активни съставки ще се 
отрази на цените на лекарствени-
те продукти и на околната среда.

НАП проверява 
лабораториите, които 
правят тестове за COVID

Инспектори на НАП започват на-
блюдения и контролни покупки в 

лицензираните медицински лабора-
тории, които извършват тестове 
за COVID-19. Причината са множес-
тво сигнали, подадени от граждани, 
за неиздаване на фискални бонове 
при заплащане на изследванията.
Броят на нарушенията е относи-
телно малък – под 10%, като около 
половината от тях са неиздаване 
на касови бележки. Глобата е до 

По-високите цени за 
лечение на К-19 под въпрос

Причината е, че Българският ле-
карски съюз (БЛС) не желае да 

подпише анекса, ако не се промени. 
Ябълката на раздора неочаквано се 
оказа електронното отчитане в 
извънболничната помощ. С него джи-
питата и специалистите ще отчи-
тат прегледите си всеки ден он-
лайн, както го правят болниците 
от години. Медиците се съгласиха с 
въвеждането на електронното от-
читане в извънболничната помощ, 
ако стартира пилотно до края на 
2020 г. и плавно се въведе през 2021.
Изведнъж обаче лекарите проме-
ниха позицията си.

„Представителите на БЛС нямат 
мандат от Събора да подпишат 
анекс към НРД през текущата годи-
на, който да включва промените,пре-
длагани в параграфите 9, 17 и 18“, 
заявяват от съсловната организа-
ция в писмо до председателя на НС 
на НЗОК – Жени Начева и директо-
ра на НЗОК – проф. Петко Салчев.
От БЛС предлагат промените в 
анекса да се въведат без задълже-
нието за електронното отчитане 
на джипитата и специалистите, а 
то да се въведе официално догодина.
 
Това поставя подписването на 
анекса на изчакване, защото не е 
сигурно, че членовете от Надзора 
ще се съгласят да се извади елект-
ронното отчитане. Причината е, 
че медиците отлагат внедряване-
то му с години, а то е в помощ на 
контрола при дейността им. Освен 
това ще ги отърве от голяма част 
от „бумащината“, срещу която с 
основание протестират. 
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кредитна банка, ОББ, Юробанк Бъл-
гария, УниКредит Булбанк, Първа 
инвестиционна банка, Токуда банк, 
Банка ДСК, Търговска банка и Рай-
файзенбанк. Право да кандидатст-
ват за партньорство имаха всички 
финансови институции с валиден 
банков лиценз и разрешение за пре-
доставяне на заеми. 

Чрез новия си гаранционен продукт 
ФнФ ще поеме част от кредитния 
риск на финансовите институции 
при отпускане на нови заеми на мал-
ки и средни предприятия без дос-
татъчно обезпечения, но с необхо-
димост от подкрепа в условията 
на настоящата тежка ситуация. По 
този начин ще се улесни достъпът 
на бизнеса до кредити за продължа-
ване на дейността, включително за 
задоволяване на потребностите от 
ликвидност и/или за преодоляване 
на финансови затруднения, които 
се дължат на пандемията. 

ФнФ предлага гаранция до 80% от 
размера на всеки кредит, срещу ко-
ето съответната банка ще трябва 
да предложи финансиране при пре-
ференциални лихви и занижени изис-
квания към обезпеченията. Пред-
вижда комбиниране на гаранционен 
инструмент и лихвена субсидия за 
предприятията, които изпитват 
ликвидни затруднения, но са готови 
да задържат персонала си.

 НСИ
Месечна дефлация
и годишна инфлация

През юни 2020 г. месечната ин-
флация в България се понижава 

с 0,4%, докато годишната инфлация 

вия съюз включват пряк надзор от 
страна на ЕЦБ на системно важни 
банки, а това ще започне на 1 ок-
томври т.г. С увеличаване на регу-
лациите и по-стриктния подход на 
наблюдение, България ще си гаран-
тира известна доза спокойствие в 
една иначе доста неспокойна обс-
тановка в глобален мащаб.

Но все пак – трябва ли да се 
откажем от лева? 
За пръв в своята история българс-
ката валута е онова, за което са 
мечтали създателите й: силна и не-
обременена с дългове. Държави-
членки на ЕС, които държат на сво-
ите стари и утвърдени национални 
валути (Полша, Унгария, Чехия, Шве-
ция, Дания), отказват да приемат 
еврото. Българският лев е по-стар 
от всички тези валути: на 4 юни 
2020 г. отбелязахме 140 години от 
деня, в който Второто обикновено 
народно събрание гласува закона за 
създаването му.

Антикризисни кредити

Девет банки имат желание да 
отпускат антикризисни креди-

ти на малки и средни предпрятия, 
гарантирани от Фонда на фондове-
те (ФнФ), в отговор на икономичес-
ката криза, свързана с пандемията. 
Общият финансов ресурс за гаран-
ции, заявен от банките кандидати, 
надхвърля бюджета от близо 158 
млн. лв., определен от ФнФ за този 
финансов инструмент. Целта е но-
вата „Портфейлна гаранция с таван 
на загубите за преодоляване на пос-
ледствията от пандемията да бъде 
достъпна за крайни получатели 
през септември 2020 г. Заявления 
са подали Българо-американската 
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нараства с 1,6%. Индексът на пот-
ребителските цени се понижи през 
юни с 0,4% спрямо май, като това е 
дефлация за четвърти пореден ме-
сец. От началото на годината в 
България има дефлация от 0,1%. 
Средногодишната инфлация за пе-
риода нараства с 2,7%. През юни 
цените на лекарствата и медицин-
ските услуги остават същите, а на 
стоматологичните са се увеличили 
нищожно – с 0.4%.

Прогноза: 
21% ръст на фалитите

B Бългapия нecъcтoятeлнocтитe 
нa кoмпaнии пpeз 2021 г. щe нa-

pacнaт c 21% cпpямo 2019 г., глacи 
пpoгнoзa нa Еulеr Неrmеs, лидep в зa-
cтpaxoвaнeтo нa тъpгoвcки кpeди-
ти. Зa 2020 г. пpoгнoзaтa e 20% пo-
вишeниe зapaди Соvid-19 кpизaтa.
„Hecъмнeнo нoвaтa икoнoмичecкa 
peaлнocт щe фopcиpa пpoцeca нa 
pъcт нa фaлититe y нac, кoйтo зa-
пoчнa oщe пpeди тpи гoдини. пoc-
лeдcтвиятa oт СОVID-19 кpизaтa 
щe ce yceтят кaктo тaзи гoдинa, 
тaкa и oтлoжeнo пpeз cлeдвaщaтa.

Cпopeд eкcпepтитe в глoбaлен план 
фaлититe щe нapacнaт cpeднo c 
35% пpeз 2021 cпpямo 2019 г. Haй-
тeжкo ce oчaквa дa бъдe пoлoжe-
ниeтo в CAЩ c yвeличeниe oт 57%, 
Литвa c 49% и Бpaзилия c 45%. Пpeд 
мнoгo cepиoзeн pъcт oбaчe ca из-
пpaвeни и мнoгo дъpжaви в Зaпaднa 
Eвpoпа и Kитaй c пpoгнoзa зa 40%, 
Cингaпyp c 39% и Xoнг Koнг c 23%. 
Пocлeдcтвиятa въpxy кoмпaниитe 
и yвeличeниeтo нa фaлититe щe 
бъдaт cpaвними c кpизaтa 
oт 2009 г.

 



па на модерни политики и насочване 
на Европа по пътя към устойчиво и 
стабилно възстановяване. На 26.05.
Европейската комисия представи 
обширен план за възстановяване на 
Европа, за чието изпълнение ще бъ-
де мобилизиран пълният потенциал 
на бюджета на ЕС. С плана се под-
помага преодоляването на икономи-
ческите и социалните последици 
от коронавирусната пандемия, зад-
вижването на европейското възс-
тановяване и запазването и създа-
ването на работни места.

На 21 юли 2020 г. лидерите на ЕС 
постигнаха съгласие за възстановя-
ване и многогодишната финансова 
рамка за периода 2021-2027 г., пое-
майки курс към излизане от кризата 
и поставяне на основите на една 
модерна и по-устойчива Европа.

Next Generation EU е нов инструмент 
за възстановяване за периода 2021-
2024 г. в размер на 750 млрд. евро, с 
който бюджетът на ЕС ще се уве-
личи с ново финансиране, набрано 
на финансовите пазари. Европейс-
ката комисия мобилизира редица 
инструменти. Next Generation EU 
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софтуер за управление на продаж-
бите, извършвани чрез електронния 
магазин, освен неговия софтуер, са 
длъжни да приведат дейността си 
в съответствие с всички изисква-
ния в срок до 31 декември 2020 г.“
 §48. В Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане 
чрез фискални устройства на про-
дажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за 
управлението им и изисквания към 
лицата, които извършват продаж-
би чрез електронен магазин.
 В §13 се правят следните 
изменения:
 1. В ал. 1, изречение първо 
думите „31.07.2020 г.“ се заменят с 
„31.12.2020 г.“, а в изречение второ 
думите „30.09.2020 г.“ се заменят с 
„31 януари 2021 г.“                                             
 2. В ал. 2, изречение второ „31.
07.2020 г.“ се заменя с „31.12.2020 г.“, 
а „30.09.2020 г.“ се заменя с „31.01.
2021 г.“. 
 3. В ал. 4.  „31.07.2020 г.“ се заменя 
с „31 декември 2020 г.“, а думите „30 
септември 2020 г.“ се заменят с „31 
януари 2021 г.“       

Европейските лидери 
постигат споразумение 

относно плана за 
възстановяване

След 4 дълги дни на преговори 
лидерите на ЕС постигнаха съ-

гласие по плана за възстановяване 
за Европа. Повече от 50% от средс-
твата от дългосрочния бюджет на 
ЕС и инструмента Next Generation 
EU – общо около 1,8 трилиона евро – 
ще бъдат предоставени за подкре-

Наредба Н-18 
нови срокове

В Наредба №18 от 2006 г. за ре-
гистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти 
чрез фискални устройства (ДВ, бр. 
80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 
от 2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.) в се 
правят следните изменения:                                                                                                           
 1. В §71, ал. 2 „3.07.2020 г.“ се 
заменя с „31.12.2020 г.“
 2. В §73 навсякъде „31.07.2020 г.“ 
се заменя с „31.12.2020 г.“ 
 3. В §74 ал. 2 се изменя така: „(2) 
Производител/разпространител 
може да разпространява софтуер 
за управление на продажбите в тър-
говски обект, който не отговаря на 
изискванията, определени в § 26, в 
срок до 31 декември 2020 г.“
 4. В §75 се правят следните 
изменения: 
 а) в ал. 1, изречение „31.07.2020 
г.“ се заменя с „31.12.2020 г.“, а в 
изречение второ „30.09.2020 г.“ се 
заменя с „28.02.2021 г.“; 
 б) в ал. 2, изречение първо 
„31.07.2020 г.“ се заменя с „31.12.2020 
г.“, а в изречение второ „30.09.2020 
г.“ се заменя с „28.02.2021 г.“; 
 в) алинея 4 се изменя така: „Лица-
та по чл. 3, ал. 17, които извършват 
продажби на стоки или услуги чрез 
електронен магазин и не използват 
друг софтуер за управление на про-
дажбите, извършвани чрез елект-
ронния магазин, освен софтуера на 
електронния магазин, са длъжни да 
приведат дейността си в съответ-
ствие с всички изисквания на наред-
бата в срок до 30.09.2020 г.“
 г) създава се ал. 5: „(5) Лицата по 
чл. 3, ал. 1, които извършват про-
дажби на стоки или услуги чрез елек-
тронен магазин и използват друг 
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райони с 15 млрд. евро, за да им се 
помогне да извършат необходими-
те промени в съответствие с 
Европейския зелен пакт, новата 
стратегия за биологично разно-
образие и стратегията „От 
фермата до трапезата“.

 1. Подобрена програма InvestEU, 
вкл. механизъм за стратегически 
инвестиции.
	 •	Начин	на	действие:	обезпеча-
ване на гаранция от бюджета на ЕС 
за финансиране на инвестиционни 
проекти чрез групата на ЕИБ и 
националните насърчителни банки.
	 •	Бюджет:	15,3	млрд.	евро	за	
InvestEU. Нов Механизъм за страте-
гически инвестиции с обезпечени 
средства от Next Generation EU в 
размер на 15 млрд. евро.

 2. Нов Инструмент за подкрепа 
на платежоспособността за подпо-
магане на собствения капитал на 
жизнеспособни дружества.
	 •	Начин	на	действие:	обезпеча-
ване на гаранция от бюджета на ЕС 
за групата на Европейската инвес-
тиционна банка с цел мобилизиране 
на частен капитал. Бюджет: 31 
млрд. евро.

 1. Нова програма на ЕС за здраве-
опазване, за да бъде подготвена 
Европа за бъдещи здравни заплахи.
	 •	Новата	EU4-Health	е	за	укреп-
ване на здравната сигурност и под-
готовка за бъдещи здравни кризи с 
бюджет 9,4 млрд. евро.

Целта е да се осигури превенция, 
готовност и надзор. Необходимо е 
да изгради център за спешни запаси 
от лекарства, медицински изделия и 
други санитарни материали. Да се 
сформира екип за спешна медицин-

ще бъде разгърнат в рамките 
на три стълба:

 1. Европейски механизъм за въз-
становяване и устойчивост, инте-
гриран в европейския семестър.
	 •	Начин	на	действие:	безвъзмез-
дни средства и заеми чрез изпълне-
ние на националните планове на дър-
жавите-членки за възстановяване 
и устойчивост в съответствие с 
целите на европейския семестър, 
вкл. във връзка с екологичния и циф-
ров преход и устойчивостта на 
националните икономики.
	 •	Бюджет:	560	млрд.	евро,	от	ко-
ито 310 млрд. евро за безвъзмездни 
средства и 250 млрд. евро за заеми.

 2. REACT-EU – Помощ за възста-
новяване в полза на сближаването и 
териториите на Европа.
	 •	Начин	на	действие:	гъвкави	
схеми за отпускане на безвъзмездни 
средства по политиката на сближа-
ване за общините, болниците, дру-
жествата чрез управляващите 
органи на държавите-членки. Не се 
изисква национално съфинансиране.
	 •	Бюджет:	55	млрд.	евро	допъл-
нително финансиране по линия на 
политиката за сближаване за пери-
ода 2020—2022 г.

 3. Подкрепа на екологичния пре-
ход към неутрална по отношение на 
климата икономика чрез средства 
от Next Generation EU.
	 •	Предложение	за	укрепване	на	
Фонда за справедлив преход с до 40 
млрд. евро в помощ на държавите-
членки за ускоряване прехода към 
неутралност по отношение на 
климата.

Подсилване на Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските 
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ска помощ на Съюза, който да пре-
доставя експертни съвети и тех-
ническа помощ в случай на здравна 
криза. Създаване на лекарства, 
медицински изделия и здравни кон-
сумативи достъпни за пациенти 
и здравни системи. Подкрепа за 
иновативни медицински продукти.
 
 2. Укрепване на rescEU, механиз-
ма на ЕС за гражданска защита, за 
да може да се реагира на мащабни 
извънредни ситуации.
	 •	Начин	на	действие:	безвъзмез-
дни средства и обществени поръч-
ки, управлявани от Европейската 
комисия.
	 •	Бюджет:	Общо	3,1	млрд.	евро.
 
Комисията предлага да се подси-
лят и други програми, за да им се 
позволи да допринасят пълноценно 
за един по-устойчив Съюз. Сред тях 
са „Хоризонт Европа“, Инструмен-
тът за съседство, сътрудничест-
во за развитие и международно 
сътрудничество, Инструментът 
за хуманитарна помощ, Програма-
та „Цифрова Европа“, Механизмът 
за свързване на Европа, Общата 
селскостопанска политика, Инстру-
ментът за предприсъединителна 
помощ и др.

Освен значението на отделните 
програми кризата подчерта също 
колко е важно Съюзът да може да 
реагира бързо и гъвкаво по отно-
шение на въвеждането на координи-
рани ответни действия на европей-
ско равнище. Това на свой ред изис-
ква по-гъвкав бюджет на ЕС. Поради 
това Комисията предлага да се за-
сили гъвкавостта на бюджета на 
ЕС и на инструментите за дейст-
вие при извънредни ситуации за 
периода 2021– 2027 г.



зактивира уникалния идентификаци-
онен белег в предвидените случаи.

 • Промените въвеждат лице, по-
лучило разрешение за търговия на 
дребно с ЛП в аптека, да не може да 
бъде притежател на разрешение за 
търговия на едро с ЛП, издадени по 
реда на ЗЛПХМ.

 • Законът за изменение и допъл-
нение на ЗЛПХМ регламентира пот-
ребностите на населението от 
достъп до ЛП, отпускани в аптеки, 
да се определят на териториален 
принцип чрез Национална аптечна 
карта.

 • С Националната аптечна 
карта се определят областите, 
общините и населените места с 
недостиг на открити аптеки чрез 
извършване на анализ на достъпа 
на населението до аптеки, които 
осъществяват дейности по:
 1. отпускане на ЛП за домашно 
лечение, заплащани напълно или 
частично от НЗОК при условията 
и по реда на Закона за здравното 
осигуряване;
 2. приготвяне на ЛП;

Фарма общество
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гуряват въвеждането на индивиду-
алния идентификационен белег за 
показателите за безопасност, кой-
то дава възможност търговците 
на едро и дребно да проверяват 
автентичността на лекарствения 
продукт на всяка опаковка в систе-
мата от регистри в съответствие 
с Делегирания регламент (ЕС) 
2016/161.

 • Притежателите на разреше-
ния за внос следва да осигуряват 
поставянето върху вторичната 
опаковка, а ако няма такава – върху 
първичната опаковка, на ЛП, опре-
делени в Делегиран регламент (ЕС) 
2016/161, показателите за безопас-
ности да осигуряват въвеждането 
на индивидуалния идентификаци-
онен белег на всяка опаковка в 
системата от регистри.

 • Други промени в закона пред-
виждат лице, получило разрешение 
за търговия на едро с ЛП, да не 
може да бъде притежател на раз-
решение за търговия на дребно с 
ЛП в аптека, издадени по ЗЛПХМ.

 • В задълженията на търговци-
те на едро се вменява да проверя-
ват дали получените от производи-
тели, вносители и други търговци 
на едро ЛП не са фалшифицирани. 
Търговците на едро следва да про-
веряват автентичността на ЛП, 
определени в Делегиран регламент 
(ЕС) 2016/161, чрез показателите 
за безопасност върху вторичната 
опаковка, а ако няма такава – върху 
първичната опаковка. 

 • В задълженията на търговеца 
на дребно е въведено да проверява 
автентичността на ЛП и чрез пока-
зателите за безопасност и да де-

 Верификацията се 
отлага с 21 месеца

В брой 67 от 28.7.2020 г. на Дър-
жавен вестник са публикувани 

измененията и допълненията в За-
кон за лекарствените продукти 
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 
Промените са изложени накратко 
по-долу.

 •ИАЛ ще координира дейности-
те в областта на контрола върху 
лекарствените продукти (ЛП) съв-
местно с регионалните здравни 
инспекции (РЗИ).

 • Към Експертния съвет по тър-
говия на дребно с ЛП, който включ-
ва трима представители на Бъл-
гарския фармацевтичен съюз, да 
бъде включен и един представител 
на Българската асоциация на по-
мощник-фармацевтите. В съвета 
остават и по един представител 
на фармацевтичните факултети 
на висши училища и четирима 
представители на ИАЛ.

 • ИАЛ ще генерира уникален на-
ционален номер за идентификация 
на всеки ЛП и ще го вписва в регис-
търа на разрешените за употреба 
и регистрираните ЛП на територи-
ята на Р. България. Националният 
номер за идентификация следва да 
осигурява еднозначно идентифици-
ране на всеки ЛП и оперативна съв-
местимост на информационните 
системи в здравеопазването. Ко-
дът ще се използва от всички лица, 
във всички регистри и други бази 
данни, както и в медицинската до-
кументация, свързана с ЛП. Проме-
ните предвиждат притежателите 
на разрешение за употреба да оси-

F

 



 3. отпускане на ЛП, съдържащи 
наркотични вещества по смисъла 
на Закона за контрол върху нарко-
тичните вещества и прекурсорите;
 4. отпускане на ЛП на ветерани 
от войните, военноинвалиди и 
военнопострадали;
 5. отпускане на ЛП по лекарско 
предписание, които не се заплащат 
с публични средства;
 6. отпускане на ЛП без лекарско 
предписание.

 • Националната аптечна карта 
се изработва въз основа 
на областни аптечни карти.

 •За изработване на областната 
аптечна карта министърът на 
здравеопазването назначава коми-
сия за всяка област, която включва 
областния управител, двама предс-
тавители на регионалната здравна 
инспекция, двама представители 
на РЗК, двама представители на 
регионалната колегия на Българския 
фармацевтичен съюз, един предста-
вител на регионалната колегия на 
Българската асоциация на помощ-
ник-фармацевтите, един предста-
вител на представителните орга-
низации за защита на правата на 
пациентите и по един представи-
тел на всяка община в съответна-
та област. Областният управител 
е председател на комисията.

 • С промяната  в закона се 
въвежда забрана за връщането 
на закупени ЛП.

 • Относно Позитивния лекарст-
вен списък, промените регламен-
тират, че в него се включват ЛП, 
на които международното непа-
тентно наименование, към което 
принадлежи ЛП/комбинацията – 
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при комбинирани ЛП, с изключение 
на генеричните ЛП и ЛП, които съ-
държат активно вещество или ак-
тивни вещества с добре устано-
вена употреба в медицинската 
практика, се заплаща от общест-
вен здравноосигурителен фонд и/
или с публични средства при същи-
те терапевтични показания поне 
в 5 държави, посочени в наредба. 

 • Промените предвиждат РЗИ 
да уведомяват ИАЛ, когато уста-
новят, че:
 1. аптека на територията на 
съответната област не работи 
повече от 30 дни в рамките на една 
календарна година;
 2. няма аптека на адреса, за 
който е издадено разрешение за 
търговия на дребно с ЛП.

 • С промените в закона се въ-
веждат санкционни разпоредби със 
следното съдържание: „На прите-
жател на разрешение за търговия 
на дребно с ЛП в аптека, който не 
изпълни свое задължение относно 
показателите за безопасност на 
лекарствените продукти, опреде-
лени в този закон или в Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/161, се налага 
имуществена санкция от 1000 до 
3000 лв., а при повторно извършва-
не на същото нарушение – имущес-
твена санкция от 5000 до 10 000 лв.“

Законът влиза в сила 3 дни след 
обнародването му в ДВ.

 • В срок до три месеца от влиза-
нето в сила на закона,ИАЛ вписва в 
регистъра на разрешените за упо-
треба и регистрирани ЛП на те-
риторията на Република България 
разрешените за употреба по цен-
трализирана процедура ЛП по реда 

на Регламент (ЕО) № 726/2004 
на Европейския парламент и на 
Съвета на Европа.

 • В срок до три месеца от 
влизането в сила на закона ИАЛ 
вписва национален номер за 
идентификация на всички ЛП, 
вписани в регистъра по-горе. 

 • В срок до 18 месеца след изти-
чането на 3-те месеца по-горе, 
притежателите на разрешения за 
употреба осигуряват въвеждането 
на уникалния национален номер 
за идентификация за всеки свой 
ЛП като част от индивидуалния 
идентификационен белег. 

 • Заварените до влизането в 
сила на промените в закона лица, 
които притежават едновременно 
разрешение за търговия на едро и 
разрешение за търговия на дребно 
с ЛП в аптека, следва да приведат 
дейността си в съответствие в 
срок до 6 месеца от влизането в 
сила на закона. 

 • В случай, че лицата не са при-
вели дейността си в съответст-
вие, изпълнителният директор на 
ИАЛ отнема разрешението, което 
е издадено с по-късна дата. Когато 
втората по вид дейност е търго-
вия на дребно с ЛП, изпълнителният 
директор на ИАЛ отнема разреше-
нията, издадени на лицето, за 
всички аптеки. 

 • Изискванията по-горе се прила-
гат и за подадените до влизането в 
сила на този закон заявления за тър-
говия на едро и/или на дребно с ЛП.
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Фарма уебинар
страни. Чрез WAMAS® LRM се 
постига управление на труда и ре-
сурсите – максимално и прозрачно 
представяне в склада. Тази система 
допълва продуктовото и обслужва-
щото портфолио на вътрешния ло-
гистичен софтуер. Комбинацията 
от двете решения оптимизира ин-
тралогистичните резултати и га-
рантира максимална прозрачност 
на информацията. 

WAMAS® LRM анализира както 
отделните процеси, така и целия 
вътрешен материален поток със 
своята интелигентна система. 
Резултатите могат да бъдат пре-
доставени в различни варианти за 
оценка. Отчетите създават проз-
рачност за всички процеси в склада 
всеки ден. Анализирайки различни 
периоди от време, става по-лесно 
ясно да се види кога и къде възник-
ват пикови натоварвания или фази 
с ниска производителност.

Чрез новия модулен дизайн за на-
биране на стоки Добрата дистри-
буторска практика на Стинг АД 
ще поддържа още по-постоянно, 
високо качество и надеждност на 

Чрез тази мащабна инвестиция 
компанията ще оперира с обща 
складова площ от 17562,41 кв. м. и 
4532 палето-места в петте си бази.
Партньор в разработването и при-
лагането на концепцията за авто-
матизация и вземането на решения 
за оптимална складова логистика, 
е австрийската компания SSI 
SHAFEER.

В свят, в който доминира дигитали-
зацията, SSI SCHAEFER създаде и 
изпълни  интелигентно решение за 
„модерното днес“ и „напредналото 
бъдеще“ на Стинг АД. Тя предоста-
ви на мениджмънта иновативни 
решения, чрез които се реализира 
една гъвкава и  адаптирана към па-
зарните условия автоматизирана 
система за набиране на заявки, про-
верка и опаковане. Софтуерните 
решения са проектирани да опрос-
тят автоматизацията. Те са на-
пълно съвместими с компонентите 
на SSI SCHAEFER за конвейерна тех-
нология, стелажни системи и дру-
ги системи. Разнообразната гама 
от интерфейси ни позволява без-
проблемно да комбинираме систе-
мата с компоненти на трети 

Новата 

автоматизирана 

складова система 

е вече факт!
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От 20 юли в регионалната скла-
дова база на Стинг АД в Плов-

див заработи нова автоматизирана 
складова система WMS „MOBII“. 
Това е голяма крачка в дистрибуци-
онната практика на компанията, 
която ще осигури още по-висока 
ефективност и производителност 
на дейността.

Тази стъпка е планирана с цел опти-
мизация и автоматизация на проце-
сите при набиране, проверка и скла-
диране. Заделянето на стоки е един 
от най-скъпите и трудоемки проце-
си за дистрибуционните центрове. 
Ето защо Стинг АД предприе дейс-
твия за набор от системи за под-
бор, които ефективно намаляват 
ръчните дейности в склада. Тази 
промяна ще позволи да се обработ-
ват поръчките на клиентите по-
бързо и ефективно.

Внедрен е софтуер, специално раз-
работен за функциите на високо-
ефективните логистични системи, 
за да подобрим пропускателната 
способност, да намалим разходите 
си и да запазим стабилността на  
инсталацията си. 

Фармацевтичен склад 
СТИНГ АД, Пловдив



	 •	Ясно	дефинирано	складовo	
място на всеки артикул в интегри-
рана складова програма;
	 •	Поточна	система	за	транспор-
тиране на стоката, станции за оп-
ределяне посоката на движение на 
транспортните единици, както и 
автомати „тип колан“ за събиране 
на артикулите. Точката за пълнене 
на стоката (тот) е мястото, къде-
то набраните артикули се събират,  
чрез напълно автоматизирани и 
времево контролирани процеси;
	 •	Техническа	производителност		
до 800 транспортни единици / час с 
осигурен прав и наклонен канал на 
различни нива, съобразно размера на 
артикулите и производителността; 
	 •	Възможност	за	избиране	на	
подходяща за нас система за управ-
ление на запаси и да снижим сред-
ното ниво на запаса при умерен 
риск от излишъци или дефицити;
	 •	Автоматизирана	система	за	
обработка на заявките с  функция 
за автоматично  вмъкване на  доку-
менти в транспортната единица 

процесите при върхови натоварва-
ния и при епидемии, а с поставяне-
то на мобилни стелажни системи, 
ще постигне спестяване на скла-
дово пространство до 45% и увели-
чен капацитет на контролирано 
съхранение до 90%. Изключително 
предимство на новата автомати-
зирана система е осигуряването 
на лесната поддръжка, чрез използ-
ване на регулируеми канали за 
съхранение на артикулите.

С внедряването на интегрирана 
автоматизирана система включва-
ща WMS (система за управление на 
склад), A-FRAME (система за авто-
матично заделяне на стока), Стинг 
АД осигурява на своите служители 
по-лесен достъп и бързо намиране на 
стоките в складовото пространс-
тво, както и оптимизира зарежда-
нето на основни стоки в склада. 

Какво е предимството на 
Регионална база Стинг АД днес?
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(тот). Всяка транспортна единица 
се затваря от комбинирана машина 
за затваряне с поставяне на капак/
покритие със зададени адреси;
	 •	Напълно	автоматичното	из-
биране/четене на всеки артикул,  
което увеличава скоростта на 
заделяне на заявената стока;
	 •	Ръчни	мобилни	терминали,	ин-
тегрирани с баркод скенер, осигу-
ряващи на служителите необходи-
мата комуникация с WMS „MOBII“. По 
този начин значително се намалява 
вероятността от допускане на 
грешки в пикови моменти. 
	 •	Отличен	температурен	мони-
торинг. Разработена е специална 
методика за картографиране на 
склада, с цел постоянен мониторинг 
на стойностите на параметрите 
температура и относителна влаж-
ност, както и определяне на кри-
тични точки в различните нива 
на съхранение. 
 
Всички процеси се управляват от 
системата за управление на складо-



сложни материални потоци, 
с повишена ефективност на 
доставките в глобален мащаб.

Фарма общество
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Основната цел на Стинг АД винаги 
е била максимално качество. Ето 
защо с внедряването на тази диги-
тална среда се надяваме да отго-
ворим на темповете на развитие, 
както на съвременната логистика, 
така и на нуждите на клиентите 
ни. Бързина в процесите по набира-
не и проверка също ще оптимизи-
рат експедицията и ще скъсят 
процесите на доставка.

Чрез тази автоматизация Стинг 
АД ще оптимизира ресурси, които 
ще насочи към нови бъдещи проек-
ти. Обединени от мотото „винаги 
мислим дългосрочно извън очевид-
ното“ SSI SCAHEFER и Стинг АД 
се възползват от възможностите 
предлагани чрез цифровите мрежи, 
което ги прехвърля в света на 

ви операции WMS „MOBII“, в комби-
нация с комплексна автоматизира-
на система за складови операции. 
SSI SCHAEFER ще осигурява цялост-
ната поддръжка на оперативната 
система, ще осъществи оператор-
ски интерфейс за създаване и архи-
виране на рутинни задачи като 
стартиране или спиране на прило-
жението WAMAS.

F



ВАС отмени 
решение на 
Комисията за 
защита на 
конкуренцията

дребно с лекарства в страната, 
която би довела до прекомерната 
му концентрация, а това представ-
лява нарушение на Закона за защита 
на конкуренцията. 

„Софарма трейдинг“ е част от гру-
пата „Софарма”, която е единстве-
ната в страната с участие на три-
те вертикално свързани пазари – 
производство, търговия на едро и 
на дребно с лекарства.

„Стинг“ АД аргументирано доказа, 
че има правен интерес, в качество-
то си на жалбоподател и че Коми-
сията за защита на конкуренцията 
не е изследвала възможността фи-
зическите лица О. Донев и В. Стоев, 
„чрез притежаваните от тях акции 
в „Софарма” АД и „Софарма Трей-
динг” АД – лично и чрез други дру-
жества в които двамата осъщес-
твяват пълен контрол“, да осъщес-
твяват и контрол над фирмите 
във вертикално интегрираната 
структура на групата „Софарма”.
В жалбата си „Стинг“ АД изложи 
становище, че притежаваните от 
двете лица поотделно и заедно 

Петчленният състав на Върхов-
ния административен съд (ВАС) 

отмeни Решение на Комисията за 
защита на конкуренцията (КЗК), с 
което се допусна придобиването 
от „Софарма Трейдинг” АД на само-
стоятелен контрол върху 19 тър-
говски обекти от веригата аптеки 
„Фармастор”.

Решение №9332 от 13.07.2020 г. на 
последна инстанция на ВАС е пре-
цедент в съдебната практика, ко-
ето може би ще промени бъдещето 
на този сектор. То е окончателно 
и задължава КЗК да се произнесе 
отново, съобразявайки се с дадени-
те в мотивите на решението 
указания на Върховния съд. 

Преди три години „Стинг“ АД  заве-
де дело срещу решението на Коми-
сията за защита на конкуренцията, 
с което се допусна придобиването 
на аптеките от веригата „Фарма-
стор“ от страна на „Софарма трей-
динг“ АД. Един от водещите моти-
ви в жалбата на „Стинг“ АД беше 
негативното влияние на подобна 
сделка върху пазара на едро и 

акции в „Донев Инвестмънтс хол-
динг” АД (с 97,57% от капитала), „Те-
лекомплект Инвест” АД, 94,88 от 
капитала), „Телекомплект“ АД (97.06 
% от капитала) доказват, че двете 
физически лица имат възможност 
и реално осъществяват контрол в 
„Софарма” АД и „Софарма Трейдинг” 
АД“, Това от своя страна създава 
неравнопоставеност на другите  
участници на пазара с лекарства– 
дистрибутори и аптеки. 

В своето решение КЗК е приела, че 
независимо, че групата „Софарма“ е 
единствената в страната, която 
има участие и на трите вертикал-
но свързани пазара, тя няма водеща 
позиция на нито един от засегна-
тите вертикално свързани пазари, 
на които оперират достатъчно 
голям брой участници със сходна 
или по-голяма пазарна сила.

След направен анализ Комисията 
е стигнала до извода, че сделката 
няма да доведе до засягане на ефек-
тивната конкуренция на нито един 
от вертикално свързаните пазари. 
Въпреки това ВАС е категоричен, 
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тавките се затваря. Вертикално 
интегрираната структура на Со-
фарма обуславя неравностойното 
положение между участниците на 
пазара, поради факта, че един и същ 
лекарствен продукт може да се 
предоставя при различни търговски 
условия. Това е и причината дреб-
ните аптеки, които нямат възмож-
ност за големи обороти и маржове 
на тази база, да искат по-строги 
регулации и забрана на хоризонтал-
ната и вертикалната интеграция.                                                                                                                                      
                                     

рирано, както с производител 
на лекарствени продукти, така 
и с вериги аптеки, включващи 
над 150 обекта в цялата страна.
Вертикалната и хоризонталната 
интеграция на българския фарма-
цевтичен пазар е тема, която въл-
нува участниците му от доста 
време, поради нарастващия брой 
търговци с вериги от аптеки. Гру-
пата „Софарма“ се откроява заради 
наличието и на производител на 
лекарства, с който цикълът на дос-

както на първа, така и на втора 
инстанция, че Решението на КЗК е 
неправилно и води до негативен 
ефект от сделката на фармацев-
тичния пазар.

Съдът заключи, че нотифицираната 
сделка ще окаже потенциално нега-
тивно влияние върху конкурент-
ната среда на пазара на търговия 
на едро и дребно с лекарствени про-
дукти, тъй като придобиващото 
предприятие е вертикално интег-

FF
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Mupirocin 20 mg/g ointment
Ефективен локален антибиотик
за лечение на кожни инфекции:
✔ силен бактерициден ефект спрямо всички 
общи, първични кожни патогени;
✔ бърз бактериологичен и клиничен отговор, 
който е съпоставим или превишаващ  този на 
други локални и орални антибактериални 
средства;
✔ клиничната ефективност е потвърдена
в голям брой клинични изпитвания особено
при лечението на импетиго и фурункулоза;

Съгласно актуалните ръководства,
локалното  приложение на  мупироцин се 
препоръчва в случаите на нетежки форми
на импетиго и фоликулит и за лечение
на стафилококови и стрептококови
инфекции на кожата и меките тъкани.

Мупироцин и фузидова киселина имат 
съизмерима ефикасност при лечението
на първични и вторични кожни инфекции.

MupiroDermal
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