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Уважаеми колеги,
Предстои ни един наситен със събития, промени и новости месец. 
Нека да си припомним една мъдра мисъл – „Не мога да променя посоката 
на вятъра, но мога да насоча платната така, че да достигна целта си.“

Промените в нормативната база – въвеждането на две съвършено нови 
електронни системи, както и подмяната на фискалните устройства, ни 
изправят пред големи трудности. Но ако обединим усилията си, ще успеем 
да насочим платната така, че да се справим със законовите изисквания. 

Кръглата маса, организирана от Инициативен комитет от магистър-
фармацевти, успя да фокусира общественото мнение върху проблемите в 
лекарствоснабдяването. Подробности за нейното провеждане и направените 
предложения към законодателните органи, може да прочетете на страниците 
на списанието. В очакване сме да получим отговор на повдигнатите въпроси 
и последващи промени в нормативната уредба. Надяваме се, това да се случи 
бързо. От наша страна е на лице готовност за провеждането на реформата, 
но бихме предпочели това да се осъществи без трусове, без допълнителни 
финансови утежнения и пречки в ежедневната ни работа.

Колеги, участвайте активно в изготвянето на документи, в които 
се разписват правила, по които да работите. Изисквайте прозрачност 
и почтеност от всички участници. Бъдете обществено ангажирани 
с хуманната кауза, на която сте се посветили.    
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„Емоционална алхимия“ на Тара Бенет-Голдман не ни казва 
„как да“ процедираме с емоционалната интелигентност 
– има твърде много такива книги в този вече доста 
изчерпан жанр. Вместо това „Емоционална алхимия“ навлиза 
в нови територии, обединявайки области, които не са били 
съчетавани до момента. 

Сред тях са медитацията за съзнаване, когнитивната 
терапия, когнитивната невронаука и будистката психология.
Както пише Далай Лама в предговора, „Емоционална алхимия“ 
предлага на читателите „практически приложения на 
съзнаването в царството на емоциите“. 

Първите читатели споделят, че самото прочитане на книгата 
им е подействало преобразяващо, осигурявайки им нова яснота 
по отношение на техните смущаващи емоционални модели 
и конкретни стъпки, чрез които да осъществят промяна. А 
тъкмо на такава промяна в живота на хората се надява Тара. 

Четенето е здраве!

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

Плануваните разходи за онколекарс-
тва са с 22 млн. повече, отколкото 
през 2018 г. Малко над 2 млрд. лв. са 
парите за болниците през тази го-
дина. Те са повече заедно с касово-
то изпълнение за миналата, което 
възлиза на 1.88 млрд. лв. Заради това 
са по-щедри и месечните средства 
за клиниките. Те ще варират от 163 
до 169 млн. лв., като най-малък ще 
е бюджетът за август, който се 
плаща през септември, а най-щедър 
– за март, който болниците на 
практика получават през април. 

С повечето средства ще се пос-
рещнат разходите по две нови 
пътеки – за лечение на деца до 1 
година, след операция за сърдечни 
малформации, както и за генетично 
типизиране за онколекарствата. 
Също така за покриване на 
увеличените стойности на 13 
пътеки. Тази година обаче има и 
намаление на парите за 5 пътеки, 
както и за изследването с ПЕТ-скен.

Разходите за медикаменти са общо 
1.11 млрд. лв. Очакванията на каса-

та са те да достигат около 100 
млн. лв. на месец. Разликата на 
средствата от фонда смятат да 
компенсират с постъпленията от 
отстъпки и с ограничаване на раз-
ходите. С 33.7 млн. лв. по-малко са 
плануваните средства за медика-
менти за домашно лечение. През 
2018 г. касата е дала за тях 766 млн. 
лв. след отстъпките, а за 2019 г. 
разполага със 734 млн. лв.

На практика обаче намаление няма, 
защото точно толкова бяха прех-
върлени за плащане от 2017 г. в 
2018 г. За тази година обаче няма 
подобни проблеми, тъй като касата 
се разплати с всички договорни 
партньори. В същото време са за-
ложени повече пари за онколекарст-
вата – ако през миналата година 
след отстъпките касата е дала 
363 млн. лв., то сега тя планува да 
плати 385 млн. лв.

Тази година повече са плануваните 
средства и в извънболничната по-
мощ, включително и за зъболекари-
те, които през миналата година се 
разделиха с част от бюджета си. 
Сега те ще получат 167 млн. лв. или 

 НЗОК

В здравния фонд най-накрая ще 
се създаде аналитично звено, 

предвиждат промените. Ще се 
запази броят на дирекциите и те 
отново ще бъдат шест, но ще 
се промени същността им. Ана-
литичното звено ще очертава 
проблемите и ще предлага начини 
за решаването им. То ще се казва 
„Анализ и координиране на специа-
лизираните дейности“.

В една структура ще се слее бол-
ничната и извънболничната по-
мощ: „Методология на медицинс-
ките дейности и контрол върху 
изпълнението на индивидуалните 
договори“. Останалите дирекции 
ще запазят предмета си на дей-
ност – бюджет, лекарствена поли-
тика, лечението в чужбина и 
информационни технологии.

Освен новия устройствен правил-
ник надзорниците  разгледаха  раз-
пределението на бюджета на ка-
сата по дейности за тази година, 
както и изпълнението му за 
изминалата година.

НЗОК с нова
       структура
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с 21 млн. повече от 2018 г. С 12% са 
увеличени цените на дейностите за 
обтурации и вадене на зъби, като 
стойностите заплащани от пациен-
тите остават непроменени. За взе-
мането на мярка за протези са 
заделени 6.5 млн. лв.

 МЗ
Е-търга се тества
Здравното министерство отново 
е на финала с електронния търг за 
лекарства и планира да проведе по-
следна тестова процедура на елек-
тронната система за купуване на 
медикаменти за болниците.

Тестът започна на 22 януари и се 
предвижда да приключи в края на 
февруари, когато здравното минис-
терство ще сключи договори за 
доставка на лекарствата. В рамки-
те на финалната процедура се очак-
ва да се тестват всички функцио-
налности на системата с участие-
то на всичките й потребители.

На 13 февруари ще бъде проведен 
електронен търг, въз основа на кой-

то ще бъдат определени победи-
телите. След това ще се сключат 
рамковите споразумения.

На 18 февруари лечебните заведе-
ния, които са подали заявки в тес-
товата процедура, следва да създа-
дат покани за вътрешен конкурен-
тен избор. А от 26 до 28 февруари 
да се проведат финалните търгове 
и болниците да сключат договори 
за доставки.

Ако тестовата процедура премине 
успешно, министерството най-
накрая ще може да пусне в ход по-
евтиното купуване на лекарства. 
Опитите за провеждането на един-
ния търг започнаха по времето на 
министър Петър Москов през 2016 
г. Заради редица обжалвания от 
страна на дистрибуторите обаче, 
както и заради отстраняване на 
нередности по системата, той и 
до ден днешен не е пуснат. 

Първоначалната идея беше с него 
да се осигуряват лекарства за вси-
чки болници по всички INN. Минала-
та година здравното ведомство 
реши да ограничи портфолиото 

му най-вече до онкологията, а 
стойността на поръчката да 
бъде за 1 млрд. лв. Участие в него 
пък трябва да вземат около 200 
държавни и общински болници.

 Бизнес
Бизнесът иска 
здравна реформа

За ускоряване на здравната рефор-
ма и отпадане на задължението да 
плащат първите три дни болнич-
ни настояват от бизнеса. Намере-
нията са само част от приорите-
тите им за 2019 г., които асоциа-
цията на четирите национално 
представителни работодателски 
организации (АОБР) обявиха 
официално.

Сред останалите желания на биз-
неса са ускоряване на реформите 
в образователната система, облек-
чаване на вноса на чуждестранни 
работници и специалисти, включи-
телно чрез издаването на карта 
за достъп до българския трудов 
пазар.
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та нетна работна заплата едва се 
покриват нуждите на хората. 2410 
лв. са нужни на едно четиричленно 
семейство за месечна издръжка, ка-
за президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. По думите му, за да мо-
же да се издържа това домакинст-
во и двамата родители трябва да 
получават заплати не по-малки от 
1205 лв. при условие, че работната 
заплата е единствен източник на 
доход за тях. За София – град нужни-
те средства скачат до 3 184 лв. 
 
Оказва се обаче, че такава заплата 
получават много малка част от на-
селението. Едва 30% от българите 
заработват средна или по-висока 
от средната работна заплата, со-
чат данните на синдиката. Средна-
та нетна работна заплата, е 865 
лв., което означава, че тя покрива 
едва 72% от необходимия размер 
за издръжката на живота.

Най-ниски заплати получават хора-
та, които са заети в производст-
вото на облекло, мебели, обработка 
на кожи и медико-социалните услуги. 
6 пъти е разликата между средните 
възнаграждения в най-нископлате-
ните и в най-високоплатените дей-
ности в страната.

 ИАЛ
65 онлайн аптеки у нас

2/3 от тях са открити в София, 
показва регистърът на ИАЛ. За ед-
на година броят им се е увеличил с 
около десетина. Въпреки че цифра-
та е незначителна, на фона на близо 
4000 конвенционални аптеки, той 
непрекъснато нараства. Най-голяма 
част от електронните фармации 

търговци. „България се конкурира 
за инвестиции със своите съседи 
и за съжаление губим конкурентни 
позиции заради тежките регулации 
и неадекватните административни 
процедури“, каза Радосвет Радев, 
председател на БСК.

От бизнеса поискаха и реформа в 
енергетиката. Работодателите 
настояват за пълна либерализация 
на пазара и приемане на балансира-
на национална енергийна страте-
гия до 2030 г. Искат и повишаване 
ефективността на държавните 
дружества, чрез листването им на 
БФБ, свързването ни с газопренос-
ните мрежи на съседните държави, 
плащане на такса „Задължение към 
обществото“ и от износителите 
на ток.

„Нужен е нов закон за енергетиката, 
с който ще можем да решим про-
блемите за българската индустрия, 
тази флуктуация в цените от 200 
лв. или 300 лв. за МВт/ч. ни засягат 
и е пълен абсурд да се твърди, че 
токът у нас е най-евтин“. След за-
плащане на всички допълнителни 
такси и налози, вкл. такса „задълже-
ние към обществото“, цената му 
става като цената на тока в Гер-
мания. Но в Германия има сериозни 
отстъпки за индустрията“, обясни 
изпълнителният директор на КРИБ 
Евгений Иванов.

 КНСБ
Разходи за живот
Издръжката на живот за един човек 
на месец е в размер на 602 лв. Това 
обявиха от КНСБ при представяне 
на традиционното изследване. Дан-
ните показват още, че със средна-

„Направихме добри стъпки в облек-
чаване на вноса, но са и нужни още 
усилия. Предлагаме издаването на 
карта за достъп до българския тру-
дов пазар (Българска карта), както 
и разширяване на функциите на 
Агенцията по заетостта като дос-
тавчик на човешки ресурси от тре-
ти страни за нуждите на българс-
ката икономика“, заяви председа-
телят на АИКБ Васил Велев.

АОБР настоява за поравно разпре-
деляне на осигурителните вноски 
между работник и шеф, и изгражда-
не на електронно управление. Цве-
тан Симеонов, председател на 
БТПП, заяви, че няма как България 
да просперира, ако електронното 
правителство не стане факт. „Един 
от дефектите на икономическата 
и политическата среда е липсата 
на електронно правителство, коя-
то създава предпоставки за тормоз 
над бизнеса и корупция. Макар и да 
е налице поетапното преминаване 
на регистрите от хартиената към 
електронната форма, темповете 
са бавни, а всяко едно забавяне спи-
ра развитието на страната, както 
и рефлектира върху чуждестран-
ните инвестиции“, каза още той.

Бизнесът иска и борба със сивата 
икономика, корупцията, монополиза-
цията и картелизацията, мерки за 
насърчаване на българската иконо-
мика, като равноправни условия за 
търговия с български продукти и 
създаване на Национален фонд за 
реклама на страната ни. Продължа-
ване на усилията за ограничаване на 
държавната намеса в икономиката 
и намаляване на регулаторната те-
жест, отмяна на данъка върху диви-
дента и намаляване с 5% на данъка 
върху доходите на едноличните 
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са в София – над 40, а сред другите 
градове са Кърджали, Ст. Загора, 
Бургас, Димитровград, Русе, Ямбол, 
Пловдив, Асеновград и др. Онлайн 
магазини регистрираха и повечето 
вериги аптеки като „Санита“, 
„Субра“, „Ремедиум“ и др.

Асортиментът им обаче е доста 
ограничен. У нас по нета не могат 
да се продават медикаменти, а пре-
димно хранителни добавки и козме-
тика, както и някои лекарства без 
рецепта. Затова, ако някой реши 
да си купи по интернет лекарство 
за сериозно заболяване, трябва да 
знае, че сайтът, който го предлага, 
най-вероятно е без нужните право-
мощия. А това означава, че медика-
ментът може да е фалшив и да до-
веде до нежелани реакции, и дори да 
влоши състоянието на пациента.

Кои са легалните места за купуване 
на лекарства онлайн може да про-
верите на страницата на ИАЛ.

 Икономика
Световен икономически 
форум в Давос

Технологичните компании отново 
обещават иновации, но този път, 
попаднали в центъра на търговска-
та война, приветстват контрола 
от страна на правителствата. 

Това беше тезата, около която се 
обединиха те на Световния иконо-
мически форум в Давос, който тази 
година е посветен на темата „Гло-
бализация 4.0“, развиващата се све-
товна икономика, която все повече 
се базира на трансфера на данни 
вместо на физически стоки, пише 
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та и потенциалното му въздейс-
твие върху световната икономика. 
Веригата за доставки на Apple е 
особено изложена на риск в случая.
„Китайските технологии са избяг-
вани от Америка и все по-често не 
можете да си купите американски 
технологии в Китай“, коментира 
Нандан Нилекани, основател на ин-
дийския гигант за информационни 
технологии и консултации Infosys. 
„Много хора са притеснени, че 
интернет се разпада на много 
парчета.“

Технологичната индустрия някога 
се радваше на лукса на глобалната 
верига за доставки, като произ-
веждаше компоненти в регионите 
с най-ниски разходи, а след това 
безпроблемно ги интегрираше в 
готови продукти. Сега призракът 
на протекционизма заплашва да 
направи всеки един модел неиконо-
мичен. Компании като Hon Hai Pre-
cision Industry, поддоставчик на 
iPhone, гледат отвъд Китай към 
страни като Индия, за да намалят 
рисковете, идващи от концент-
рацията на производството 
само в една страна.

F
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Bloomberg. Световните лидери и 
директорите на технологични ком-
пании постигнаха съгласие за нужда-
та от по-строг правителствен кон-
трол, след скандалите за опазване 
на неприкосновеността на данните 
във Facebook.

Германският канцлер Ангела Меркел 
призова за глобални правила за си-
гурност на данните. Японският 
премиер Шиндзо Абе обяви, че стра-
ната му ще се опита да предложи 
на срещата на Г-20 през юни систе-
ма за контрол на използването на 
лични данни.

Всяка компания трябва да възпри-
ема данните и опазването на не-
прикосновеността на личния живот 
като човешко право, коментира 
главният изпълнителен директор 
на Microsoft Сатя Надела, по време 
на разговора си с Клаус Шваб, осно-
вател и председател на Световния 
икономически форум. Надела заяви, 
че GDPR, Общият регламент за 
опазване на личните данни в 
Европа, е добър старт. 

„Всички искаме да се присъединим 
към един глобален стандарт”, ко-
ментира още той. Тази година то-
нът на разговорите се различава 
от онзи, който чухме преди година, 
когато хора като Джордж Сорос об-
виниха Facebook и Google, че са мо-
нополисти, насърчаващи пристрас-
тяването. Тим Кук, главният изпъл-
нителен директор на Apple, отиде в 
Давос за първи път, смесвайки се с 
политиците, на фона на забавянето 
на продажбите на iPhone.

Измежду коментарите за по-засиле-
на регулация се усети тревогата 
от търговското напрежение в све-



 Brexit
Когато Brexit удари...

Малко хора се замислят гласно как-
во ще се случи с търговските отно-
шения между различните компании, 
за които фирмите от Обединеното 
кралство вече ще бъдат „фирми от 
трета страна“.

Лондон е един от най-големите све-
товни финансови центрове, но през 
есента на 2018 г. Ню Йорк успя да го 
измести от първото място. Сто-
лицата на Великобритания генери-
ра една пета от икономиката на 
цялата страна. Там се намират ce-
дaлищaтa нa най-големите cвeтoв-
ни бaнки и кoмпaнии. И макар че все 
още не се наблюдава мащабна миг-
рация към другите световни финан-
сови центрове (Франкфурт, Хон-
конг, Сингапур и Шанхай), финансо-
вите играчи действат изключи-
телно предпазливо.

ЕЦБ обяви през есента на 2018 г., 
че 37 банки и банки за търговия с 
ценни книжа са кандидатствали за 
нови лицензи или са разширили съще-
ствуващи такива, като повечето 
от тях вече са ги получили, а оста-
налите ще ги получат съвсем скоро. 
Повечето (30) от тези финансови 
институции са избрали за седалище 
на новите си централи Франкфурт.
 
Не е тайна, че именно през Лондон 
минават стотици милиарди евро 
под формата на деривати и други 
подобни инструменти. Това се от-
нася най-вече за европейските пен-
сионни фондове и застрахователни 
компании. По-конкретно около 80% 
от деривативните инструменти се 
хеджират именно през клирингови 

къщи в Лондон. Проблемът е, че не 
е съвсем ясно от чисто юридическа 
гледна точка как ще продължат 
търговските отношения между 
всички участници в този процес.
Според анализ на Citigroup близо 40% 
от трансграничните инвестиции в 
Европа за миналата година се на-
сочват именно към Лондон. Това, 
според анализаторите, се дължи 
основно на факта, че най-големите 
корпоративни гиганти са базирали 
централите си именно там.

От Citi са оптимисти, че сделката 
ще бъде ратифицирана от британ-
ския парламент, което ще стабили-
зира икономическият ръст на Вели-
кобритания до 1,4% през 2019 г. Не-
минуемо британският паунд също 
ще бъде повлиян от Brexit. Очаква 
се, Английската централна банка да 
повиши лихвените проценти, след 
излизането на страната от ЕС. Въ-
преки очакваните сътресения екс-
пертите от Citi прогнозират, че 
държавните облигации ще запазят 
своята ликвидност.

И докато всички погледи са прико-
вани към това дали ще има сделка, 
през последните няколко месеца, 
топ мениджърите на най-големите 
банки редовно участват в срещи с 
европейски финансови регулатори, 
за да се уверят, че Brexit не се пре-
връща във финансов армагедон. 
„Трудно е да се предскаже дали па-
зарите ще реагират адекватно и 
ще работят ефективно, ако няма 
сделка“, коментира пред журналис-
ти в Лондон  Джеймс Бардрик от 
Citi. Анализатори от финансовата 
институция посочиха още, че бан-
ките и компаниите от нефинансо-
вия сектор се нуждаят от разреше-
нието на клиентите си да проме-

Световният икономически форум 
обикновено е място за повдигане 
на въпроси, а не за търсене на от-
говори. Освен това е зона за тех-
нологични лидери, които да сигна-
лизират как могат да помогнат за 
изграждането на едно по-светло 
бъдеще. Изпълнителният дирек-
тор на Salesforce.com Марк Бени-
оф говори за отговорността на 
компаниите към това, което да-
ват на общностите и за несигур-
ното състояние на планетата. 
Бил Гейтс коментира глобалното 
здраве. Джак Ма предупреди отно-
во, че злоупотребата с модерни 
технологии като изкуствения ин-
телект може да доведе до военен 
конфликт.

Най-новото поколение 5G мрежи 
обещава да съживи технологичния 
сектор и да вдъхне живот на от-
давна чакания интернет на неща-
та (англ. Internet of Things – IoT). 
Главните изпълнителни директори 
на Uber Technologies, Boeing и 
United Parcel Service коментираха 
задаващи се технологии, като по-
развитите дронове и летящите 
таксита, както и влиянието на 
технологиите днес.

„Видяхме ерозия на доверието 
сред хората, че ще се възползват 
от дигиталните технологии“, ко-
ментира Айлийн Донахю, изпълни-
телен директор на Global Digital 
Policy Incubator. Има срив на дове-
рието към правителствата, осо-
бено демократично избраните, че 
могат да изпълнят обещанието си 
едновременно да защитят свобо-
дата и правата на човека, нацио-
налната сигурност и да опазят 
демократичния процес.
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нят и прехвърлят някои договори 
от Обединеното кралство към ЕС, 
за да продължат да ги обслужват, 
или трябва да бъдат подписани но-
ви договори, между банки и клиенти 
или други финансови дружества за 
управление на пазарни рискове. Спо-
ред банкери ситуацията е толкова 
сложна и мащабна, че е почти невъз-
можно да се изработят индивидуал-
ни решения за всеки клиент.

Обучение за фарма 
компании след Brexit

Семинар за последиците на Брек-
зит върху фармацевтичната индус-
трия организира най-голямата ком-
пания за маркетингови проучвания в 
Англия. Обучението ще се проведе 
на 18 март 2019 г. в Лондон от екс-
пертите на „Research and Markets“.

В него ще се засегнат новите мо-
менти, както за лекарствата – раз-
решения за употреба на досегашни-
те и бъдещите продукти, освобож-
даването на партидите, мястото 
на редките медикаменти, оценката 
на здравните технологии, така и за 
медицинските изделия, и клинични-
те проучвания. Според Европейска-
та асоциация на фармацевтичните 
компании напускането на Англия от 
ЕС без споразумение ще доведе до 
доста затруднения пред бизнеса и 
дори до липси на медикаменти за 
пациентите.

Нова наредба за 
лицензите от БНБ

От март 2018 г. платежните инс-
титуции ще се лицензират по нова 
наредба на БНБ. Наредба №16 е в 

-

висимо от това къде в тялото се 
намират. Анализаторите очакват 
Loxo да генерира приходи от $1,14 
млрд. През 2023 г., според оценки на 
Bloomberg. Те очакват приходи от 
около $200 млн. през 2019 г.

Сделката e най-голямата за базира-
ната в Индианаполис Eli Lilly и е по-
редната от началото на годината 
във фармацевтичния и здравен сек-
тор на САЩ. Bristol-Myers Squibb ку-
пува Celgenе Corp за близо $74 млрд., 
обединявайки две от най-големите 
компании за лекарства срещу рак. 

Eli Lilly е известна с инсулина си 
Humalog и постави акцент върху 
растежа си при онкологичните ле-
карства през последните години, а 
един от най-продаваните й продук-
ти е лекарството срещу рак Alimta.
Очаква се сделката да приключи 
до края на първото тримесечие. 
Deutsche Bank AG е била финансов 
съветник на Lilly, докато Weil, 
Gotshal & Manges LLP е била правен 
съветник. Loxo е била консулти-
рана от Goldman Sachs Group Inc. 
и правната кантора Fenwick
& West LLP.

Фарма общество
F

съответствие с европейска дирек-
тива 2015/2366 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 25.11.2015 г. 
за платежните услуги във вътреш-
ния пазар. С нея се прилагат изиск-
вания от приетите от Европейския 
банков орган Насоки (EBA/GL/2017/
09) за информация, която се предос-
тавя за лицензирането на платежни 
институции и дружества за елект-
ронни пари, както и за регистрация 
на доставчици на услуги по предос-
тавяне на информация за сметка. В 
новата наредба се посочват крите-
риите за определяне на минимална-
та стойност на застраховката 
„Професионална отговорност“.

Нова сделка за Eli Lilly&Co

Американската фармацевтична 
компания Eli Lilly & Co. ще придобие 
Loxo Oncology за $8 млрд. в брой. С 
хода Eli Lilly показва, че възнамерява 
да се съсредоточи върху лекарст-
вата срещу рак, предизвикан от 
редки генетични мутации, предава 
Bloomberg.

Акционерите на Loxo ще получат по 
$235 в брой за всяка акция. Това е 
доста щедра оферта и представ-
лява премия от 68% над цената при 
закриването на сесията от $139,87.
Базираната в Кънектикът фирма 
разработва лекарства срещу рака. 
Портфолиото й е съсредоточено 
около първото лекарство на компа-
нията Vitrakvi, което проявява приз-
наци на ефективност при широк 
кръг ракови заболявания, причинени 
от единична, рядка генетична му-
тация. Лекарството се продава в 
партньорство с Bayer. Лекарства-
та на Loxo са насочени и към гене-
тичните маркери на тумора, неза-
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та власт до производители и апте-
ки – председателя на КЗ в Народно-
то събрание – д-р Даниела Даритко-
ва и зам. председателя доц. д-р Лъ-
чезар Иванов, НЗОК, дирекция „Ле-
карствени продукти, медицински 
изделия и контрол по предписване и 
отпускане“ – Вирджиния Вълкова и 
Милена Цонева, професори по соци-
ална фармация, ИТ фирми, БФС и 
представители на БОВЛ. На прове-
дената кръгла маса присъстваха  
над 30 чужди и български фарма 
компании – МСД, Байер, Анжелини, 
Пфайзер, Майлан, Инбиотех, Вьор-
ваг, Рош България и др.

Позиция по темата заявиха и предс-
тавители на IT сектора в лицето на  
изпълнителят на интегрираната 
система за масова серилизация 
„SoftGroup-SaTT“, българската фир-
ма Софтгруп и българският предс-
тавител на глобалната междуна-
родна организация за автоматична 
идентификация GS1. Фирмите за 
аптечен софтуер ASS и Алкор съ-
що взеха участие. Дискусията беше 
конструктивна и богата на факти  
като модераторите – проф. Т. Бе-
нишева (БАЛИ) и Юлиан Узунов (ТМА) 

умело водеха диалога между присъс-
тващите в зала. Те алармираха, че 
остава по-малко от месец до въвеж-
дането на двете изцяло нови елек-
тронни системи в България – за 
контрол на недостига на лекарст-
вени продукти и на фалшифицира-
ните лекарства в ЕС. За целта ап-
теките трябва да разполагат със 
специализиран фармацевтичен соф-
туер, постоянен ток и интернет.

По данни на Комитета само 2492 
аптеки у нас разполагат с аптечен 
софтуер, който е адаптиран единс-
твено към изискванията на НЗОК  
от общо регистрираните 4323  в 
страната, т. е. едва 47% от всички 
аптеки имат готовност да внед-
рят е-системите, които изисква 
Регламентът за контрол на фалши-
фицираните лекарства, ЗЛПХМ (спе-
циализираната система за контрол 
на дефицита) и Н-18, налагаща про-
мяна на касовите апарати. В диску-
сията стана ясно, че относно вли-
зането в сила на Регламента за 
контрол на фалшифицираните ле-
карства от 9 февруари, през послед-
ните три години от Инициативен 
комитет са изпратили пет стано-

По-малко от половината от 
аптеките в България са гото-

ви с внедряването на четири рег-
ламентирани по закон електронни 
системи  в здравната уредба, 
свързани с лекарствоснабдяване-
то. Тези резултати бяха изнесени 
по време на проведената на 15 
януари кръгла маса на тема „Влия-
ние на промените в норматив-
ната база върху достъпа до ле-
карства и фармабизнеса през 
2019 г.“. 

Идеята за тази дискусия бе поро-
дена от предстоящия старт на
четири съвършено различни елек-
тронни системи в сектора през 
февруари и март, както и предс-
тоящите сериозни предизвика-
телства пред развитието на фар-
ма пазара, комуникациите, качес-
твения достъп до лекарства и 
професионалните отношения. Уп-
равителният съвет на ИКМФ с 
членове Аделина Любенова, Пенка 
Минева, Константин Качулев, Со-
фия Захариева, Олга Кондратиева 
и Величка Севастакиева покани 
всички участници в процеса – от 
законодателната и изпълнителна-

Българските 
аптеки не са 
готови да станат 

         e-аптеки

Инициативен 
комитет от 
магистър-
фармацевти искат 
удължаване на срока 
за въвеждане на 
верификацията 
на лекарствени 
продукти
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вища до всички заинтересовани инс-
титуции, включително до Европей-
ската комисия, за да се дефинират 
проблемите с готовността на ап-
теките и да се удължи срокът на 
въвеждане на новите изисквания. 
Проведено е и социологическо про-
учване чрез анкетиране за оценка 
на въздействието, от което става 
видно, че има сериозна опасност да 
се затрудни достъпът до лекарс-
тва в много населени места. 

Организаторите изтъкват и мно-
жество международни  резултати 
за нивото на подготовка на Бълга-
рия за е-свързаност, а именно че 
през последните 13 години не сме 
отишли напред в европейската кла-
сация, а напротив – изоставаме. На 
44 място сме през 2006 г. и на 47-мо 
през 2010 г. в Европа по показател 
е-готовност с оценка 4.44 за 2006 г. 
и 5.05 за 2010 г. при максимална 10.0. 
За сравнение, първият в класиране-
то през 2006 г., Дания е с оценка 
9.00, а първият в класирането през 
2010 г. – Швеция, с оценка 8.49. Този 
показател включва шест категории 
оценки, които имат различна те-
жест в общата оценка за е-готов-

ност и е изключително подходящ 
поради своята комплексност, тъй 
като групира в едно множество 
показатели, изчислени на годишна 
основа. Разработен е от The Econo-
mist Intelligence Unit (EIU) – световен 
лидер в глобалната бизнес среда. 
Експертите от екипа на EIU пома-
гат на бизнеса, финансовия сектор 
и правителствата да разберат  как 
се променя света и как това съз-
дава възможности за оползотворя-
ване на рискове за управление. 

 Ето и кои са компонентите 
за общата оценка:
 • Свързаност и технологична 
инфраструктура – измерва достъ-
па, който хората и бизнеса имат 
до фиксирана и мобилна телефония, 
персонални компютри и интернет. 
 • Бизнес среда включва 70 инди-
катора, покриващи критерии като 
икономическата и политическа ста-
билност, регулаторната среда, да-
нъчната политика и политиката 
за конкуренцията, трудовия пазар, 
качеството на инфраструктурата 
и отвореността към търговията 
и инвестициите.
 • Ползване на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) 
– оценява колко разпространени са 
е-бизнес практиките във всяка 
страна – напр. колко от търговия-
та на дребно се извършва онлайн, 
доколко интернет се използва за 
автоматизиране на бизнес проце-
сите и каква е подкрепата на пра-
вителството за инвестиции в ИКТ 
и развитие на онлайн платежните 
системи.
 • Правна и политическа среда 
– включен поради факта, че разви-
тието на е-бизнеса зависи от об-
щата правна рамка и от специфич-
ните закони, регламентиращи упо-
требата на интернет. Влизат и 
степента на трудност при регис-
триране на нов бизнес и защитата 
на частната собственост, в част-
ност интелектуалната.
 • Социална и културна среда – 
свързана с т. нар. категории „е-гра-
мотност“ (грамотността и техни-
ческото образование, необходими 
за използването на интернет услу-
гите) и „е-бизнес“ (предприемачес-
твото и умението да се поема 
риск, за да се създаде иновативен 
продукт).
 • Спомагателни е-услуги – 
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Относно искането на фармацевти-
те за списък със забранените за па-
ралелен износ лекарства, д-р Дарит-
кова каза, че подобен списък трябва 
да почива на ясни и обективни прин-
ципи, без информация за наличнос-
тите няма основание да се ограни-
чава свободното движение на сто-
ки, каквито са лекарствата. 

Освен това, без да е влязъл в сила 
вече приетият закон, няма как да 
предприемем нови стъпки за промя-
ната му, категорична беше Дарит-
кова. Тя обеща, че в бъдеще ще се 
търсят варианти за усъвършенс-
тване на нормативната уредба и 
още веднъж подчерта, че в закона е 
заложена информационната сигур-
ност, включително и санкции за ди-
ректора на ИАЛ за генерираната 
информация.

По отношение на констатацията, 
че има много малки аптеки с въз-
растни фармацевти, които няма да 
могат да внедрят и обслужват 
софтуера, Дариткова напомни, че 
това не може да бъде аргумент, 
след като много възрастни общо-
практикуващи лекари, които са в 
малки градове и от години ползват 
електронния обмен на информация, 
са подготвени. 

Дистрибуторите, част от произво-
дителите и търговците на дребно 
нямат готовност – нито техничес-
ка, нито финансова, заяви Аделина 
Любенова. По думите й, трябва да 
се възприеме начин, по който легал-
но да се удължи този срок и общес-
твото да бъде спокойно, че ще има 
достъп до лекарства. И ако произ-
водителите  финансират със собс-
твени ресурси системата за вери-
фикация, то фармацевтите насто-

яват да се поемат и разходите 
на аптеките за инвестицията им. 
Повдигна се и въпросът за такси-
те към доставчиците на фармацев-
тичен софтуер и към българския 
хъб, защото на срещата стана 
ясно, че таксата може да бъде 
50 EUR на гише.

Фармацевтите настояват да се 
организира проект за  съфинанси-
ране, каквато е практиката в други 
европейски страни. Относно цена-
та на необходимите четци по вре-
ме на дискусията се чуха различни 
суми, вариращи между 200-1000 лв. 
Сред другите искания на ИКМФ е 
да не се заплащат такси към дос-
тавчиците на ИТ, както и наредба-
та да се съобрази с възможността 
на бизнеса да изпълнява изисквания-
та за верификация на лекарстве-
ните продукти. По време на повече 
от двучасовата дискусия се чуха 
различни мнения относно верифи-
кацията, а  във връзка с основната 
цел на верификацията – огранича-
ване на фалшивите лекарства, 
фармацевтите бяха категорични, 
че у нас такива няма.

„За пет години е открита една 
опаковка от нелегални аптеки на 
морето“, обяви Николай Костов, 
председател на Асоциацията на 
собствениците на аптеки. Имен-
но поради това той дори заподозря 
лобизъм и обслужване на корпора-
тивни интереси чрез въвеждане на 
верификацията. „Това е пълен блъф“, 
каза той. За 28 четци ми поискаха 
32 хил. лв., обяви още Николай Кос-
тов. Става дума за устройства с 
камери и защита от надраскване. 
Тези за 200 лв. са за домашна упо-
треба, добави още той. От софту-
ерните компании обаче го посъ-

необходимите на е-бизнеса спома-
гателни услуги като консултиране, 
IT услуги и решения за бек-офиса.
За 2018 България е на 43 място от 
63 страни. Това е оценка среден 2 
и ½. Ето защо и ИК зададе рито-
рично въпросът – как МЗ е заявило 
готовност за въвеждане на Регла-
мента още през 2017 г.? 

Изводите от кръглата маса по те-
мата са, че към момента бранша 
няма готовност. Няма и записани 
текстове в нормативната база, 
задължаващи аптеките и ТЕ да 
верифицират. Цитираният чл. 168 
от ЗЛПХМ не задължава аптеките 
да извършват верификация на ле-
карствата. Относно въвеждане-
то на другата нова дейност – от-
читане на продажби, наличности и 
покупки към ИАЛ чрез Специализи-
рана система за контрол на дефи-
цитите, отново организаторите 
алармираха, че датата 12 февруа-
ри не е реалистична. Изказаха се 
опасения за готовността и на 
ИАЛ относно интегрирането. 

Фармацевтите от инициативния 
комитет настояват за удължава-
не на срока до края на годината, 
което да осигури постепенното 
интегриране на промените, изис-
кващи електронна свързаност. Да-
ниела Дариткова, председател на 
парламентарната здравна коми-
сия, изрази учудване, че фармацев-
тите анонсират в последния мо-
мент проблемите и несъвършенс-
твата по внедряването на специа-
лизираната система за контрол на 
дефицитните стоки в аптеките, 
след като нормативната база е 
приета през 2018 г., последвана от 
период на нотификационна проце-
дура в ЕК за шест месеца.
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ветваха да смени доставчика, кой-
то му е отправил офертата. „Соф-
туерите за верификация ще са част 
от сегашния софтуер и реално 2D-
кодът ще се отчита в момента на 
маркиране на лекарството при про-
дажба. Освен това дори да няма ин-
тернет, фармацевтите ще могат 
да сканират кода и офлайн и по-
късно да го въведат, когато имат 
онлайн връзка“, обясни Андрей 
Атанасов от СОФТ ГРУП. 

По-оптимистична нагласа към но-
вата система изразиха представи-
тели на болничните аптеки и на 
БФС. „Процесът на верификация 
става за няколко секунди“, каза Ве-
лина Григорова – член на УС на БФС, 
която е участвала в пилотното въ-
веждане на системата. Тя изрази 
позиция, че болничните аптеки 
имат готовност за верификацията.

От ИКМФ обаче са категорични, че 
верификацията поставя под заплаха 
достъпа на хората до лекарства и 
трябва да се намери компромисен 
вариант. Остава да се уточни на-
чина, по който фармацевтите ще 
запознаят властта с исканията си. 
„Фармацевтът е най-достъпният 
здравен специалист, а аптеката е 
най-достъпното здравно заведение 
и като такова не е редно да търпи 
финансови загуби без ясни аргумен-
ти, относно причините за внедря-
ване на нови изисквания“, катего-
рични са от ИКМФ.

Верификацията 
е границата на 
търпимостта

Тя е камъкът, който може да счупи 
гръбнака на магарето, каза Николай 

-

предписание и системата за ве-
рификация. Отделно GDPR, който 
вече беше въведен и Наредба 10, 
която предстои да бъде 
променена.

Това са още няколко камъка, върху 
гръбнака на магарето. А нали 
знаете сентенцията според, която 
последният камък чупи гръбнака 
на магарето. Тя е границата на 
търпимостта, защото е лобистка. 
Ако беше обществено необходима 
щяхме да го преглътнем. Оказва 
се, че ние трябва да работим за 
някой друг абсолютно безплатно. 
Да купуваме четци и какво ли 
не още, за да събираме данни за 
индустрията“, допълни още той.

Фарма общество
F

Костов, председател на Асоциация-
та на собствениците на аптеки в 
България: „При нас проблемът е в 
лобизма, европейският лобизъм. За 
съжаление, той започва да взима 
доста големи размери и последният 
скандал с транспортния бранш го 
доказва. Случаят с верификацията е 
точно такъв. Оказва се, че няма ни-
какви открити фалшиви лекарства 
в България, по официални данни от 
ИАЛ. Опитите да бъде регламенти-
рана верификицията с естествени 
нужди и с фалшиви лекарства е аб-
сурдно. Особено с такива апокалип-
тични данни, които касаят милиони 
опаковки. Става въпрос за данни 
на организацията по верификация 
в България, която съобщи, че от 
всички лекарства по лекарско пред-
писание, между 2% и 4% са фалшиви. 

Това, разбира се, е абсурдно в един 
силно защитен канал, какъвто е 
каналът за лекарствоснабдяване.
Той е регулаторно защитен и всич-
ко е строго регулирано. Сама по 
себе си верификацията не е непо-
силно бреме. Не е нещо, с което по 
принцип, аптеките не могат да се 
справят. Това не е кой знае колко 
ангажиращо, но добавено към вече 
съществуващата и непрекъснато 
утежняващата се регулаторна сре-
да, в областта на аптеките, почва 
да прави нещата непоносими.

Един регулаторен акт не прави 
свръхрегулация. Но един върху друг, 
прави много голяма такава. Само 
в рамките на една седмица, между 
9-12 февруари, трябва да бъдат въ-
ведени две информационни системи 
едновременно. Едната касаеща ИАЛ 
и отчета на целия позитивен спи-
сък, всяка вечер, от всяка аптека, 
за всяко лекарство по лекарско 
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Пулмикорт 0,25 mg/ml суспензия за небулизатор. Терапевтични индикации: Много сериозен псевдокруп (субхордален ларингит), показани за хоспитализация. Дозировка и начин на приложение: 
Псевдокруп (субхордален ларингит): При кърмачета и деца oбичайно използваната доза е 2 mg небулизиран будезонид. Прилага се еднократно или като две дози от 1 mg с време помежду им 30 минути. Може да се 
приложи повторно на всеки 12 ч за максимум 36 ч или докато се достигне клинично подобрение. Инхалира се с помощта на небулизатор, снабден с мундщук или с подходяща маска. Да не се използват ултразвукови 
небулизатори. Противопоказания: Свръхчувствителност към будезонид или някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба. Системни ефекти могат да се проявят 
с всеки инхалаторен кортикостероид, особено при високи дози, предписани за продължителен период. Проявяват се по-рядко при инхалаторно лечение, отколкото при перорални кортикостероиди. Възможни системни 
ефекти включват синдром на Cushing, къшингоидни черти, надбъбречна супресия, забавяне на растежа при деца и подрастващи, понижаване на костната минерална плътност, катаракта, глаукома и по-рядко редица 
психологически или поведенчески ефекти, включително психомоторна хиперактивност, нарушения на съня, тревожност, депресия или агресия (предимно при деца). Препоръчва се спирането на лечението да не става 
рязко, а дозата да се намалява постепенно. Редовно да се проследява растежа при деца и юноши при продължително лечение. След приема на дозата може да възникне парадоксален бронхоспазъм. Взаимодействия 
с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие. Комбинацията с кетоконазол трябва да се избягва. Нежелани реакции: Чести (≥ 1/100 до < 1/10) -  орофарингеална кандидоза, кашлица, 
прегракналост, дразнене в гърлото. Поради риска от инфекции, причинени от Candida в орофаринкса, пациентът трябва да изплаква устата си с вода след всяко впръскване.  Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000) - ангиоедем 
и анафилактична реакция; системни кортикостероидни ефекти, включително надбъбречна супресия и забавяне на растежа; бронхоспазъм. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако 
считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс 
(02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се 
свържете с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Пулмикорт 0,25 mg/ml суспензия за небулизатор, моля, консултирайте се с кратката 
характеристика на продукта (КХП). Дата на последна актуализация на КХП: 30.01.2018 г.                                                                                                                                                  
Дата на създаване на материала 08.2018   BG-0843   AstraZeneca България, София 1057, Бул.”Драган Цанков” 36, тел.: (02) 44 55 000, факс: (02) 971 11 24.

* субхордален ларингит (много сериозен псевдокруп)

Пулмикорт 0,25 mg/ml суспензия за небулизатор. Терапевтични индикации: Много сериозен псевдокруп (субхордален ларингит), показани за хоспитализация. Дозировка и начин на приложение: 
Псевдокруп (субхордален ларингит): При кърмачета и деца oбичайно използваната доза е 2 mg небулизиран будезонид. Прилага се еднократно или като две дози от 1 mg с време помежду им 30 минути. Може да се 
приложи повторно на всеки 12 ч за максимум 36 ч или докато се достигне клинично подобрение. Инхалира се с помощта на небулизатор, снабден с мундщук или с подходяща маска. Да не се използват ултразвукови 
небулизатори. Противопоказания: Свръхчувствителност към будезонид или някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба. Системни ефекти могат да се проявят 
с всеки инхалаторен кортикостероид, особено при високи дози, предписани за продължителен период. Проявяват се по-рядко при инхалаторно лечение, отколкото при перорални кортикостероиди. Възможни системни 
ефекти включват синдром на Cushing, къшингоидни черти, надбъбречна супресия, забавяне на растежа при деца и подрастващи, понижаване на костната минерална плътност, катаракта, глаукома и по-рядко редица 
психологически или поведенчески ефекти, включително психомоторна хиперактивност, нарушения на съня, тревожност, депресия или агресия (предимно при деца). Препоръчва се спирането на лечението да не става 
рязко, а дозата да се намалява постепенно. Редовно да се проследява растежа при деца и юноши при продължително лечение. След приема на дозата може да възникне парадоксален бронхоспазъм. Взаимодействия 
с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие. Комбинацията с кетоконазол трябва да се избягва. Нежелани реакции: Чести (≥ 1/100 до < 1/10) -  орофарингеална кандидоза, кашлица, 
прегракналост, дразнене в гърлото. Поради риска от инфекции, причинени от Candida в орофаринкса, пациентът трябва да изплаква устата си с вода след всяко впръскване.  Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000) - ангиоедем 
и анафилактична реакция; системни кортикостероидни ефекти, включително надбъбречна супресия и забавяне на растежа; бронхоспазъм. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако 
считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс 
(02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се 
свържете с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Пулмикорт 0,25 mg/ml суспензия за небулизатор, моля, консултирайте се с кратката 
характеристика на продукта (КХП). Дата на последна актуализация на КХП: 30.01.2018 г.                                                                                                                                                  
Дата на създаване на материала 08.2018  BG-      AstraZeneca България, София 1057, Бул.”Драган Цанков” 36, тел.: (02) 44 55 000, факс: (02) 971 11 24.

* субхордален ларингит (много сериозен псевдокруп)

Pulmicort



И ВЗЕМИ търговска отстъпка 10%
КУПИ 5 опаковки Pulmicort

И ВЗЕМИ търговска отстъпка 13%
КУПИ 10 опаковки Pulmicort

Търговска акция Pulmicort
суспензия за небулизатор

(14-28 февруари 2019)

BG-1090
Дата на изготвяне: 01/2019
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Olopatadine 1 mg/ml I eye drops, solution I 5 ml 



ОТС продукти                     OTC       













ХрХранителни добавки                     



исландски лишей, котешки нокът, кръглолистна 
росянка и прополис, които със своите противовъз-
палителни, имуностимулиращи и успокояващи свой-
ства, оказват максимална ефективност при поява-
та на хрема. Присъствието в него на патентова-
ната формула на Lichensed® осигурява комфорт и 
облекчава възпалението на носа. Благодарение на 
бариерния ефект, дължащ се на полизахаридния ком-
понент. Продуктът овлажнява и предпазва носната 
лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и 
чаено дърво придават на спрея за нос приятен 
балсамов и освежаващ ефект.

Lichensed® спрей за нос действа директно на диха-
телните пътища, като освобождава напрежението 
и спомагат да се предотврати влошаването на 
състоянието и развиването на по-сериозни 
последици от атаката на вирусите. 

В сезона на грипа сме, което означава, че 
вероятността да се сблъскате с неприятните 

симптоми като запушен или течащ нос, кашлица и 
болки в гърлото е почти неизбежна. 

Хремата представлява възпаление на носната лига-
вица и един от първите симптоми на настинка или 
грип. Когато тя се появи, организмът всъщност се 
опитва да задържи инфекцията вътре в носа и да не я 
пропусне надолу към носоглътката и белите дробове. 
За тази цел носната лигавица отделя слуз, съдържаща 
вещества, които не позволяват на вирусите да се раз-
вият. Често обаче поради стичането на секретите по 
задната част на гърлото, наред с хремата се появява 
и кашляне, което се проявява най-вече през нощта. 
Понякога именно обилната хрема и задържането на 
секретите в гърлото довеждат до неговото 
възпаляване.

Спреят за нос Lichensed® е съвременна формула за 
облекчаване на дихателните пътища! Lichensed® 

овлажнява и предпазва носната лигавица!

Това е медицинско изделие, предназначено за почист-
ване на носната кухина. Продуктът съдържа физиоло-
гичен разтвор, който спомага за отстраняването на 
секрети от носната кухина и улеснява дишането.

Една перфектно съчетана комбинация от натурално 
активни съставки, разработени в съответствие с 
философията на природната медицина и в унисон с 
най-новите, съвременни изисквания и технологии. В 
състава му са включени натурални екстракти от 
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