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„Човекът е сбор от своите действия, 
а не от своите намерения“ 
   Й. Бродски

Скъпи колеги,
В началото сме на най-обичания сезон – 
лятото. Защо ли? Може би, защото ни 
дарява със свобода и лятно безгрижие. А 
може би, защото носи в себе си необятна 
магия. Надяваме се да намерите време за 
отдих. Изборът е ваш – полъх на море или 
прохлада в планината. 

Маркетинговият екип на Стинг АД стартира обучителния модул „Кръгли маси“. 
Темата е продължение от миналогодишния цикъл „Превенция на диабета“. В 
София се проведоха първите три срещи. Те преминаха при огромен интерес и 
на тях присъстващите имаха възможност да дискутират всички въпроси за 
превенцията и лечението на диабета. Със специални стикери аптеките ще 
афишират готовността си професионално да съветват своите пациенти и 
клиенти. Предстоят още срещи, които ще се проведат в различни градове 
на страната. Колеги, каним Ви да вземете участие. Така ще изпълните 
със съдържание думите на Бродски, защото нагледно ще докажете 
ефективността на действията.

Ние, гражданите на Европа, дадохме своя глас за сформирането на новия 
Европейски парламент. Очакванията ни са за една по-ефективна и променена 
Европа, която високата избирателна активност връща на гражданите.  
Въпросът е как Европа да намери хуманен начин за прием на бежанци и как да се 
спре екологичната катастрофа. Вотът даде зелена светлина, в пряк и преносен 
смисъл, на природосъобразния начин на живот. Такъв е и призивът на Стинг АД, 
който в маркетинговите си инициативи призовава да се следват 
неговите правила.

Пожелаваме Ви да посрещнете гордо професионалния празник – Еньовден. 
Вие сте достойни за уважение с грижите, които полагате за здравето на 
пациентите. Постоянно променящата се нормативна уредба, липсата на 
яснота при прилагането на законовите изисквания не успяха да Ви разколебаят. 
Останахте верни на своите принципи за хуманост и всеотдайност. 

Бъдете здрави!    
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„Седемте духовни закона на успеха“ на Дийпак Чопра е феномен, 
повлиял върху живота на милиони хора. Книгата е отговорът 
към тези родители, които искат да отгледат децата си 
с ценности, които задоволяват духовните потребности и 
пораждат изобилие. Седемте правила на д-р Чопра са прости, 
но ще окажат силно влияние върху живота на детето ви:

    1. Всичко е възможно.
    2. Ако искаш да получиш нещо, дай!
    3. Когато правиш избор, променяш бъдещето.
    4. Не казвай „не“ – следвай течението!
    5. Всеки път, когато пожелаеш или поискаш нещо, 
посяваш семе.
    6. Радвай се на пътешествието.
    7. Има причина да си тук.

Отгледано с тези прозрения, всяко дете може да постигне 
успеха, който идва от притежаването на най-ценните умения, 
които човек може да има – способността да обичаш и да 
бъдеш състрадателен и способността да изпитваш радост 
и да я предаваш на другите. В този основен за всеки родител 
наръчник Дийпак Чопра разсъждава над собствения си опит 
като баща, както и над собственото си духовно пътуване. 
Предлага задълбочени и практични съвети как да споделите 
тези принципи с децата си.

Четенето е здраве!
Кампания за стимулиране 
на четенето – инициатива 
на „СТИНГ“ АД
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	 •	Съвместни	действия:	15	000	
000 €.
	 •	Безвъзмездни	средства	за	
оперативни разходи: 5 000 000 €.
	 •	Директно	отпускане	на	безвъз-
мездни средства на международни 
организации: 5 750 000 €.
	 •Пряко	предоставяне	на	безвъз-
мездни средства: 200 000 €.
	 •	Награди,	реализирани	под	
пряко управление: 300 000 €.
	 •	Обществени	поръчки,	изпълня-
вани под пряко управление: 24 000 
560 €.
	 •	Други	дейности:	7	893	000	€.
 
Основните насоки са изградени 
около следните приоритетни облас-
ти, като същевременно разглеждат 
измерението на неравнопоставе-
ността в здравеопазването като 
междусекторни въпроси:
 1. Специфични за отделните 
страни и междудържавни познания.
 2. Трансгранични заплахи за здра-
вето, готовност и реакция, включи-
телно антимикробна резистент-
ност и ваксинация.
 3. Структурна подкрепа за 
здравните системи и връзка с 
цифровия единен пазар.

 4. Насърчаване на здравето и 
превенция на незаразните болести.

Общият бюджетен пакет за 2019 г. 
възлиза на 63 943 560 €. Пълната вер-
сия ще бъде достъпна на английски 
език на http://ec.europa.eu/health
/programme/policy/index_en.htm

Действия, предложени 
за финансиране

В рамките на общия бюджетен па-
кет, предназначен за безвъзмездни 
средства, за проекти ще бъдат за-
делени 5 800 000 €. Максималният 
размер на съфинансирането от ЕС 
е 60%, но може да стигне до 80%, 
ако предложението отговаря на 
критериите за изключителна 
полезност.

 Действия по цел 4

	 •	Регистри	на	редки	болести	за	
европейските референтни мрежи. 
	 •	 Действия	 на	 заинтересовани-
те страни за прилагане на насоките 
на ЕС за разумно използване на ан-
тимикробни средства за здраве.
В рамките на общия оперативен 

В приложението към Решение
за изпълнение C №2308 на 

Комисията от 29 март 2019 г. се 
определят приоритетите и дейс-
твията, които трябва да се пред-
приемат за 2019 г., включително 
разпределението на ресурсите, за 
изпълнение на Третата програма 
на действията на ЕС в областта 
на здравеопазването (2014-2020 г.), 
създаден съгласно Регламент (ЕС) 
№282/2014, (наричан по-нататък 
„регламент за програмата“).

Съгласно член 11 от регламента 
Комисията е длъжна да приеме, 
чрез актове за изпълнение, годиш-
ни работни програми за определя-
не на действия, вкл. индикативно-
то разпределение на финансовите 
ресурси. Тези действия следва да 
попадат в обхвата на четирите 
цели и 23 тематични приоритета, 
определени в приложение I към 
регламента за програмата.

Разпределението на средствата 
за 2019 г. е: 
	 •	Безвъзмездни	средства	под	
пряко управление: 31 750 000 €. 
	 •	Проекти:	5	800	000	€.	 	

Работна здравна 
програма 2019 

Здравна реформа на 

Европейския съюз
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бюджет, отпуснат за безвъзмездни 
средства, 15 000 000 EUR ще бъдат 
запазени за безвъзмездни средства 
за дейности, съфинансирани от ор-
ганите на държавите-членки. Макси-
малният размер на съфинансиране е 
60%. Може да стигне обаче до 80%, 
ако предложението отговаря на 
критериите за изключителна 
полезност.

 Действия по цел 1

	 •	Съвместно	действие	за	прила-
гане на валидирани добри практики.
 
 Действия по цел 2

	 •	Съвместно	действие	за	укреп-
ване на готовността за здравеопаз-
ване и реакция при биологични и хи-
мически терористични атаки.
 
 Действия по цел 3

	 •	Съвместно	действие	за	въвеж-
дане на дигитално интегрирана гри-
жа, насочена към човека. В рамките 
на общия бюджетен пакет 5 000 000 
€ ще бъдат запазени за оперативни 
безвъзмездни средства. Максимал-

ният размер на съфинансиране от 
ЕС е 60%. Може да стигне до 80%, 
ако предложението отговаря на 
критериите за изключителна по-
лезност. Общият пакет дейности, 
осъществявани чрез пряко възлага-
не на безвъзмездни средства на 
международни организации, възлиза 
на 5 750 000 €.
	 •	Състоянието	на	здравето	в	
цикъла на ЕС – пряка безвъзмездна 
помощ за Европейската обсервато-
рия за здравните системи и поли-
тики към СЗО (домакин на Европей-
ската обсерватория за здравните 
системи и политики).
	 •	Състоянието	на	здравето	в	
цикъла на ЕС – пряко предоставяне 
на ОИСР.
	 •	Подкрепа	за	ОИСР	за	разработ-
ване и прилагане на мерки, доклад-
вани от пациента.Общи действия
	 •	Преки	безвъзмездни	средства	
за UNICEF. Подпомагане на децата 
мигранти в страни на фронтовата 
линия и транзитните страни.
	 •	Общият	бюджетен	пакет,	
предназначен за дейности, изпъл-
нявани чрез друго пряко отпускане 
на безвъзмездни средства, възлиза 
на 200 000 €. Максималният размер 

на съфинансирането от ЕС е 50% 
от допустимите разходи.
	 •	Безвъзмездни	средства	за	
конференцията на председателст-
вото – монопол на Юре.
	 •	Общото	бюджетно	разпре-
деление за награди е 300 000 €.
	 •	Общото	бюджетно	разпреде-
ление, предвидено за договори за 
обществени поръчки през 2019 г., 
възлиза на 24 000 560 €. Тези дейнос-
ти се изпълняват чрез договори за 
услуги въз основа на съществуващи 
рамкови договори, договори за ус-
луги или нови рамкови договори.

 Действия по цел 1

	 •	Проучвания	в	подкрепа	на	док-
лада на Комисията относно прила-
гането на Директива 2014/40 за 
тютюневите изделия.
	 •	Рамков	договор	за	предоста-
вяне на услуги за оценка на арома-
тите в тютюневите изделия.
	 •	Системата	на	ЕС	за	просле-
дяване на тютюневите изделия – 
обучение на държавите-членки.
	 •	Подкрепа	за	държавите-член-
ки за намаляване на вредите, свър-
зани с употребата на алкохол.

F



	 •	Следене	на	фискалните	мерки	
и ценовите политики на държави-
те-членки за храните, безалкохол-
ните и алкохолните напитки.

 Действия по цел 2

	 •	Дейности	за	справяне	с	коле-
банията на ваксината.
	 •	Разработване	на	обща	карта	
за ваксинация на гражданите в ЕС.
	 •	Доклад	за	осъществяване	на	
възможностите за физическото 
им складиране.
	 •	Глобална	среща	на	върха	
по ваксинациите.

 Действия по цел 3

	 •	Сътрудничество	на	ЕС	за	
оценка на здравните технологии.
	 •	Подкрепа	на	прилагането	на	
Съобщение 233 (2018) за създаване 
цифрова трансформация на здра-
веопазването и грижите в цифро-
вия единен пазар.
	 •	Достъпност	на	фармацевтич-
ните грижи и тенденции в разхо-
дите: анализ на данните за про-
дажбите на фармацевтични 
продукти за 2008-2018 г.
	 •	Научна	и	техническа	помощ	
за експертната група по ефектив-
ни начини за инвестиране в здраве-
опазването.
	 •	Подкрепа	за	прилагането	на	
HSPA на национално равнище.
	 •	Портал	и	база	данни	за	кли-
нично изпитване.
	 •	Събиране	на	данни	за	систе-
мата за такси на EMA и оценка на 
педиатричното законодателст-
вото и на сираците.
	 •	Развитие	на	бъдещото	EUDA-
MED	(European	Database	on	Medical	
Devices).
	 •	ИТ	одит	на	EUDAMED	
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съгласно член 34 от Регламента 
относно медицинските изделия.
	 •	Преводи,	информационни	кам-
пании, публикации и др., свързани с 
медицински изделия.
	 •	Поддържане	и	развитие	на	
съществуващия	EUDAMED.
	 •	Научни	комитети.

 Действия по цел 4

	 •	Европейски	референтни	мрежи	
за обмен на знания и умения чрез 
краткосрочна мобилност и обмен 
на здравни специалисти.
	 •	Оценка	на	доставчиците	на	
здравни услуги, които желаят да се 
присъединят към установени ERNs.
	 •	Разработване	на	интегрирана	
система за оценка, мониторинг и 
подобряване на качеството за ев-
ропейските референтни мрежи.
	 •	Работни	срещи,	семинари	и	
проучвания за европейските рефе-
рентни мрежи.
	 •	Безопасност	на	пациентите:	
10 години след спазване на препоръ-
ката на Съвета, преглед и оценка.
	 •	Мрежа	на	ЕС	и	подкрепа	за	
референтни лабораторни функции 
за антимикробна резистентност.
	 •	Комуникация	на	междусек-
торни дейности.
	 •	Комуникационни	дейности	в	
подкрепа на приоритетите на 
здравната политика.
	 •	Разпространяване.
	 •	Управление	на	експертни	групи.
	 •	Платформа	за	здравна	политика.
	 •	Информационни	технологии	в	
подкрепа на политиките в област-
та на общественото здраве.

Общите бюджетни средства за 
други дейности: 7 893 000 €.

	 •	Съвместен	изследователски	

център – електронни цигари, 
съставки и защитни елементи.
	 •	Методологическа	работа	и	
статистически анализ на здравна-
та информация, събрана в различни 
проучвания и модули на ЕС.
	 •	Експертна	група	за	инвестира-
не в здравеопазването – обезщете-
ния, изплатени на експерти.
	 •	Активни	фармацевтични	
съставки – системни инспекции 
в трети страни.
	 •	Международен	съвет	за	хармо-
низиране на техническите изисква-
ния за фармацевтични продукти 
за хуманна употреба и програма 
за международни фармацевтични 
регулатори.
	 •	Съвместна	програма	за	одит	
(JAP). Инспекции на Добра производ-
ствена практика за споразумение 
за взаимно признаване за инспекция 
на ДПП между ЕС и САЩ и други 
стратегически партньори.
	 •	Годишна	такса	за	членство	на	
Комисията в Европейската обсер-
ватория за здравни системи и 
политики.
	 •	Научни	комитети	и	бърза	
оценка на риска.
	 •	Международно	сътрудничес-
тво за хармонизиране на техничес-
ките изисквания за регистрация на 
ветеринарномедицински продукти 
и VICH форума за информиране.
	 •	Медицински	изделия:	
възстановяване на разходите на 
експертите за съвместни оценки
	 •	Организиране	на	заседания	на	
Групата за координация на медицин-
ските изделия.
	 •	Заседания	на	Платформата	
за здравна награда и политика – 
плащане и възстановяване на раз-
ходите на участниците, жури и 
материали.
	 •	Експертни	оценители.



На 6 юни 2019 г., Българска асоци-
ация за лекарствена информация 

проведе годишната си конференция, 
на която бяха докладвани едни от 
най-актуалните въпроси във фарма-
цевтичния сектор. На едноднев-
ното събитие бяха обсъдени:

	 •	Data	exclusivity,	market	protection,	
orphan and paediatric rewards;
	 •	Compassionate	Use	–	regulatory	
overview	in	the	EU	and	the	new	
introduced Bulgarian legislation;
	 •	Document	Management	System	
of Medicinal Products;
	 •	Variations:
  – View of Industry;
  – View of Competent 

Authorities;
	 •	Oncology	Drug	Development	–	
Key Regulatory Guidelines;
	 •	Medical	Devices	–	Regulation	EU	
2017/745;
	 •	HTA	changes	in	Bulgaria	and	HTA	
EU Landscape;
 
Лектори в конференцията бяха ут-
върдени имена от регулаторните 
органи и индустрията в България 
и Германия. Модератор на събити-
ето беше председателят на БАЛИ 
проф. Татяна Бенишева.

 През есента предстои годишния 
Курс по лекарствени регулации, кой-
то ще се проведе в три модула.

Фарма общество
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Годишна конференция на 
Българската асоциация 
за лекарствена 
информация 
   БАЛИ 2019

	 •	Модул	1:	04.10.2019	–	Pharmaco-
vugilance,	Audits	and	Inspections;
	 •	Модул	2:	08.11.2019	–	
Pharmacovugilance,	Safety;	Signal	
Management;	Risk	Minimisation	
Measures;
	 •	Модул	3:	22.11.2019	–	Regulatory	
Affairs,	Medical	Devices	–	Regulation	
EU	2017/745;		Marketing	authorisation	
procedures	–	variations;	Market	Access	
–	Pricing,	Reimbursement	and	HTA;	
Clinical	Trials	in	the	EU.

Програми и регистрационни 
форми за участие в събитията 
може да откриете на интернет 
страницата на асоциацията:
www.badibg.org	



лечебните заведения на цена, по-ви-
сока от стойността, на която се 
заплаща с публични средства съот-
ветният лекарствен продукт,като 
нивото на заплащане, формирано по 
реда на Наредбата, се умножава по 
стойността за опаковка, определе-
на на базата на референтна стой-
ност. Целта на предложената про-
мяна е да не се допусне възникване-
то на проблеми, които да рефлекти-
рат неблагоприятно върху пациен-
тите и доставчиците на лекарст-
вени продукти и които евентуално 
биха ограничили достъпа на пациен-
тите до лекарствени продукти. 

Очакваният резултат от отлагане-
то на правилото на чл. 5, ал. 4 е да 
се осъществи по-плавен преход към 
адаптиране към нововъведената 
разпоредба за субектите, които ще 
я прилагат, а именно: търговците 
на едро и лечебните заведения. По 
този начин не би се прекъснал про-
цесът по лекарствоснабдяване, в 
резултат на което не би се компро-
метирало качественото лечение на 
българските граждани. На основа-
ние чл. 26, ал. 4 от Закона за норма-
тивните актове срокът за общест-

пътеки, като акцент ще бъде пос-
тавен върху детското и майчиното 
здравеопазване. „Одобряването на 
новата методика за формиране раз-
ходите за персонал и изменението 
на клинични пътеки ще бъдат фина-
лизирани по едно и също време, кое-
то означава, че ръководствата на 
болничните заведения ще имат це-
лия инструментариум, за да могат 
да увеличат индивидуалните работ-
ни заплати в рамките на вътрешни-
те си правила“, допълни още той.

Проект за изменение и 
допълнение на Наредбата 
за условията, правилата 
и реда за регулиране и 
регистриране на цените 
на лекарствените 
продукти
С проекта се предлага правилото 
на чл. 5, ал. 4 от Наредбата да се 
прилага от 1 ноември 2019 г., вме-
сто от 1 април 2019 г.

По силата на чл. 5, ал. 4, лекарствен 
продукт не може да се продава на 

 МЗ
Нова детска болница

Приблизително 100 млн. лв. ще 
струва изграждането на новата 

детска болница. Парите ще бъдат 
осигурени от държавния бюджет, 
като още тази година ще бъдат 
отпуснати 30% от общата сума 
в аванс. 

„Изграждането на Национална дет-
ска многопрофилна болница е в на-
преднала фаза и скоро ще бъде обя-
вена обществената поръчка за ин-
женеринг, а в началото на есента 
се предвижда да започне и реалното 
строителство“, коментира минис-
тър Ананиев. Новата болница ще 
бъде	на	територията	на	УМБАЛ	
Александровска. Близо 3 млн. лв. ще 
отпусне правителството за подо-
бряване на детското здравеопаз-
ване. Ананиев подчерта, че това 
е устойчив приоритет на прави-
телството, доказателство за ко-
ето са и действията на МЗ. 

Продължават активните прегово-
ри с Българския лекарски съюз за 
увеличаване цените на клиничните 

Детското 
здравеопазване – 
устойчив 
приоритет



вено обсъждане на проекта на Пос-
тановление на МС за изменение и 
допълнение на Наредбата е 14 дни. 
Необходимостта от определяне на 
по-кратък срок за обществено об-
съждане е продиктувана от осигу-
ряване на непрекъснат достъп на 
българските пациенти до качест-
вено и ефективно лечение с лекарс-
твени продукти. Адрес за станови-
ща	и	предложения:	vvasiyanova@
mh.government.bg

Проект на Наредба 

за утвърждаване на 
стандарти за финансова 
дейност
Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за ле-
чебните заведения, държавните и 
общинските лечебни заведения за 
болнична помощ и комплексни онко-
логични центрове прилагат стан-
дарти за финансова дейност, утв-
ърдени с наредба на министъра на 
здравеопазването. 

Основна цел на наредбата е пости-
гане на по-добро финансово управле-
ние и стабилизиране на финансово-

то състояние на лечебните заведе-
ния чрез въвеждане на единни пра-
вила за финансово управление, обус-
ловени от общи финансови принци-
пи и политики като общи политики 
на управление на човешките ресур-
си, управление на задълженията, 
възлагане на обществени поръчки 
и инвестиционни политики. 

С разработването и въвеждането 
на наредбата за утвърждаване на 
стандарти за финансова дейност 
се очаква да се постигне предвиди-
мост на разходите на база приходи, 
както и да се създаде унифицирана 
база данни за лечебните заведения, 
които ще прилагат наредбата, въз 
основа на които да се правят срав-
нения и анализи и да се вземат съ-
ответните управленски решения на 
основата на обективна и съпоста-
вима информация. Разработването 
на наредбата ще доведе до унифи-
циране на практиките на тези ле-
чебни заведения в областта на фи-
нансовата дейност. Това ще даде 
възможност за определяне на рефе-
рентни индикатори, по които да 
бъдат сравнявани различните ви-
дове лечебни заведения, с цел ана-
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лиз и оценка на ключови показатели, 
характеризиращи финансовото им 
състояние и ефикасността на тях-
ната дейност. Въвежда се задъл-
жителното спазване на следните 
принципи за финансово управление 
на държавните и общинските ле-
чебни заведения – законосъобраз-
ност, отчетност и отговорност, 
адекватност, икономичност, ефи-
касност, ефективност, прозрач-
ност, устойчивост и добро 
финансово управление. 

Предлага въвеждането на правила 
за финансово управление в област-
та на счетоводната отчетност, 
на управлението на задълженията, 
на управлението на човешките ре-
сурси, на възлагането на общест-
вени поръчки, на бизнес програми-
рането, на управлението на риска 
и мониторинг. Вследствие на въ-
веждането на стандарта за финан-
сово управление от май 2018 г. в 
държавните лечебни заведения за 
болнична помощ – търговски дру-
жества е налице овладяване на 
негативната тенденция за ръст 
на просрочените задължения. По 
предварителни данни от годиш-
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Многократно сезирал различни дър-
жавни институции с молба за помощ. 
Отговорите, които получавал били, 
че в нормативната уредба на стра-
ната ни били предвидени достатъч-
но възможности за лечебните заве-
дения за самостоятелно снабдяване 
с неразрешени лекарствени продук-
ти. Лекарственият продукт се дос-
тавя по специална поръчка на лечеб-
ното заведение при условия и ред, 
определени нормативно.

Въпреки съществуващите възмож-
ности за набавяне на необходимите 
медикаменти, от болницата от-
ветник не били предприети никакви 
мерки това да се направи, твърди 
жалбоподателят. Така се препятст-
вало лечението му през посочения 
период, като се поставяло здраве-
то и живота му в застрашаваща 
среда, свързано и с ежемесечното 
притеснение дали ще има лекарст-
ва или не. Това представлявало не-
прекъснат тормоз за него и е при-
чина, да твърди, че е бил дискрими-
ниран, гласи още жалбата. Според 
ответника изводите на жалбопо-
дателя са неправилни и не са под-
крепени с доказателства. 

КЗД разгледа и жалба, свързана със 
зъбни протези, които НЗОК финан-
сира	от	септември	2018	г.	Услугата	
е предвидена за хора между 65-69 г. 
Именно в това възрастово ограни-
чение 59-годишен мъж от Преслав 
вижда дискриминация. Според него 
е несправедливо както той, така и 
хората под 65 или над 69 г., които 
имат нужда от протеза, да не по-
падат в кръга на правоимащите. 
Затова моли Комисията да вземе 
необходимите мерки относно пре-
кратяване на тази дискриминация. 
В становището на Българския зъбо-

затлъстяване“, подчерта проф. Къ-
нева. Тя обясни, че тази тенденция 
за нарастване на артериалната 
хипертония в детска възраст е 
характерна за целия свят.

Заболяването често остава незабе-
лязано и затова не се обръща нужно-
то внимание на децата, посочи тя 
и припомни, че късните усложнения 
на артериалната хипертония като 
артеросклероза, коронарна болест, 
мозъчен инсулт при възрастни са 
основните причини за кардиологич-
ната болестност и смъртност. 
„Прицелът за активно търсене на 
хипертонията при деца, за нама-
ляване на нейната честота и мо-
дулиране на начина на живот на 
тийнейджърите, е от особено 
значение“ каза още проф. Кънева.

Комисия за защита 
от дискриминация

В Комисията за дискриминация е 
постъпила жалба на пациент с онко-
логично заболяване. Тя е насочена 
към	УМБАЛ	„Канев“	–	Русе.	Пробле-
мът се корени в това, че назначе-
ното лечение, което било единст-
веното подходящо за заболяването 
на пациента, включвало прием на 
лекарствени продукти, разпростра-
нени на територията на България. 
Същевременно обаче някои от тях 
не са включени в Позитивния лекарс-
твен списък, други не притежават 
разрешение за употреба у нас, а 
трети са разрешени, но липсват 
на българския пазар. 

За да провежда лечението си жалбо-
подателят полагал неимоверни уси-
лия за снабдяване с посочените ле-
карствени продукти от чужбина. 

ните финансови отчети за 2018 г. 
на държавните лечебни заведения 
– търговски дружества с над 50% 
държавно участие в капитала, от-
четените просрочени задължения 
към 31.12.2018 г. са 125,9 млн.лв., при 
152,3 млн. лв. за 2017 г., т.е. намале-
нието на просрочените задължения 
спрямо предходната 2017 г. е в раз-
мер на 26,3 млн. лв. или 17%. Очаква-
нията са през 2019 г. тази тенден-
ция да продължи и просрочените за-
дължения на лечебните заведения за 
болнична помощ с над 50% държавно 
участие в капитала да бъдат реду-
цирани с до 25% спрямо отчете-
ните за 2018 г.
 

Медицински факултет 

в Бургас

В ДВ брой 39 от 14.05.2019 г. е пуб-
ликувано Решение за откриване на 
Медицински факултет в структу-
рата	на	Университет	„Проф.	д-р	
Асен Златаров“ – Бургас, за подго-
товка на специалисти с висше об-
разование по специалността от 
регулираните професии „Медицина“ 
и „Здравеопазване и спорт“.

5% от децата страдат 
от артериална 
хипертония

При тези с наднормено тегло кръв-
но вдигат 25% от малчуганите. 
Това съобщи за БНР проф. Анна Къ-
нева, завеждащ Клиниката по дет-
ска кардиология в Национална карди-
ологична болница. „Артериалната 
хипертония се открива при около 
1,5% от децата с нормално тегло, 
до 18-20% при децата с наднормено 
и при над 25% от децата със 
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нето на пари. Докладът беше пуб-
ликуван в края на февруари и е част 
от Европейския семестър.

„България полага усилия през пос-
ледните години да се справи с не-
достатъците в своята рамка за 
борбата срещу прането на пари, но 
някои притеснения остават. Това 
включва ефективното транспони-
ране на правната рамка на ЕС и из-
ползването на финансова информа-
ция в процеса на разследване и на-
казателно преследване на финансо-
ви престъпления и корупция по ви-
соките етажи“, отговарят от 
пресцентъра на ЕК. 

Позицията е в отговор на част 
от изпратени в началото на март 
разяснителни въпроси относно ин-
формацията, поместена в част 
4.2.2 „Борбата срещу изпирането 
на пари“ в доклада за България от 
февруари. ЕК подкрепи българските 
власти при анализа на структурния 
и функционален модел на Главната 
прокуратура на България. 

В доклада за „Оказана подкрепа за 
структурна реформа“ е акцентира-
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Другата сфера, в която е отбеляза-
но изоставане, са инвестициите в 
наука. Това е записано в последния 
доклад на ЕК. Според експертите 
трябва да се намалят преките пла-
щания от пациентите в здравеопаз-
ването и да се реши проблемът с 
недостига на здравни специалисти. 
ЕК обаче отчита, че икономиката и 
финансовата система на България 
са стабилни. 

В доклада се препоръчва ръстът на 
доходите да е по-бърз и да се управ-
ляват по-ефективно държавните 
предприятия. Брутният вътрешен 
продукт на глава от населението 
все още е 50% от средния за ЕС, въ-
преки че от 2017 г. расте по-бързо 
от средното за ЕС. Експертите 
смятат, че пречки за бързия рас-
теж могат да дойдат от лошите 
демографски тенденции и недости-
га на квалифицирани кадри. Акцент 
се слага и на задълбочаващите се 
регионални различия в трудовия 
пазар.

От ЕК смятат също, че резултати-
те от борбата с корупцията все 
още не се виждат, затова и в тази 
посока трябва да продължи да се 
работи. ЕК публикува коригиран до-
клад за 2019, след получаване на до-
пълнителнителни данни за докла-
дите за съмнителни сделки, които 
касаят местни видни политически 
личности. Информацията е изпра-
тена на Комисията от финансови-
те институции към Звеното за фи-
нансово разузнаване. С промяната 
в част 4.2.2 „Борбата срещу изпира-
нето на пари“, Комисията заменя 
израза „2/3“ с „Определен брой“ и по 
този начин се потвърждава напре-
дъкът на българските институции 
по отношение на борбата с изпира-

лекарски съюз (БЗС) се подкрепя 
идеята, че всички изцяло обеззъбени 
пациенти имат право да искат от 
НЗОК да заплаща възстановяване на 
функцията на дъвкателния им апа-
рат, без значение от възрастта. 
Същевременно обаче БЗС се съоб-
разява с разпоредбите на закона.

От НЗОК считат, че оспорената 
разпоредба не нарушава, а гаранти-
ра правата на определена група хо-
ра да получат необходимата и пола-
гащата им се медицинска помощ в 
рамките на пакета гарантиран от 
НЗОК. Позицията на институцията 
е, че твърденията за дискримина-
ция по признак „възраст“ са 
неоснователни. 

КЗД разгледа и жалба, свързана с 
т.н. умни сверофари, които затруд-
няват незрящите хора в София. Пра-
ви се съпоставка с нормалните све-
тофари, при които светлина е при-
дружена и със звуков сигнал и незря-
щият може да премине кръстови-
щето. Но нещата с умните свето-
фари не стояли така. Проблемът е, 
че звукът е налице, но незрящият 
пешеходец не може да се ориенти-
ра къде е бутонът сред многото 
стълбове, за да го натисне и да си 
даде път със зелена светлина. По 
този начин той или някой възрас-
тен може да чакат твърде дълго, 
докато пресекат.

 ЕС
ЕК иска бърза 

здравна реформа

Европейската комисия препоръча 
да се направят реформи в здраве-
опазването и социалната политика. 



	 •	Единен	цифров	пазар	(вкл.	елек-
тронно здравеопазване);
	 •	Правосъдие	и	основни	права	
(борба срещу неравнопоставеност-
та в здравеопазването);
	 •	Миграционна	политика;
	 •	Сигурност	(готовност	и	управ-
ление на сериозни трансгранични 
заплахи за здравето.

Ползи от 
членството ни в ЕС

	 • Роуминг
Таксите за роуминг в ЕС отпаднаха 
от юни 2017 г., което означава, че 
когато пътувате в друга страна 
членка, плащате за обаждания, текс-
тови съобщения и мобилен интер-
нет толкова, колкото и у дома. Това 
не е всичко – от 15 май 2019 г. це-
ната на обаждания до други страни 
не трябва да надвишава 19 евро-
цента на минута. 

	 •	По-голям	избор	
Потребителите имат по-голям дос-
тъп при пазаруване онлайн до про-
дукти, билети за концерти и фести-
вали и услуги за резервация на хотел 
и наемане на кола благодарение на 
правила, които сложиха край на 
необоснованото гео-блокиране в 
интернет от декември 2018 г.

	 •По-малко	пластмаса
През 2015 г. Парламентът одобри 
мерки за ограничаване на употре-
бата на найлонови торбички и днес 
72% от европейците казват, че ги 
използват в по-малка степен. Друга 
важна стъпка бе приетата забрана 
през март 2019 г. на пластмасови 
продукти за еднократна употреба 
като чинийки, прибори и сламки. 

 б) приемането на законопроект, 
транспониращ Петата директива 
срещу прането на пари. ЕК ще про-
дължи да наблюдава процеса в тази 
област, като си сътрудничи тясно 
с българските власти.

Здравна програма 

на ЕС до 2020

Това е финансов инструмент за 
подпомагане на сътрудничеството 
между страните от ЕС и подкрепя 
развитието на здравните дейнос-
ти. Съгласува се с Европейския пар-
ламент и Съвета за период от ня-
колко години. От ЕС се изисква да 
гарантира, че човешкото здраве е 
защитено във всички области на по-
литиката, да работи с държавите 
от ЕС за подобряване на обществе-
ното здраве, предотвратяване на 
заболявания и премахване на източ-
ниците на опасност за физичес-
кото и психическото здраве.

Програмата очертава стратегия-
та за осигуряване на добро здраве и 
здравеопазване. Той се вписва в ця-
лостната стратегия „Европа 2020“, 
чиято цел е ЕС да стане интели-
гентна, устойчива и приобщаваща 
икономика, насърчаваща растежа за 
всички. Програмата се съсредото-
чава върху основните приоритети 
на Комисията, като:
	 •	Работни	места,	растеж	и	ин-
вестиции (здравето на население-
то и здравните услуги като произ-
водствен фактор за растеж и 
работни места);
	 •	Вътрешен	пазар	(за	фармацев-
тични продукти, медицински изде-
лия, директива за трансгранично 
здравно обслужване и Оценка на 
здравните технологии);

но върху необходимостта от подо-
брения при използването на докла-
дите за съмнителни трансакции, 
получавани в Дирекция „Финансово 
разузнаване“ на вътрешнополити-
чески ангажирани лица. 2/3 от док-
ладите се отнасят до местни поли-
тически ангажирани лица. В доклада 
се прави извод за очевидното: въп-
реки че Дирекция „Финансово разуз-
наване“ предоставя информацията 
до правоприлагащите органи за по-
литически ангажирани лица, това 
рядко води до производства.

Докладът съветва българските 
власти да проучат спешно пречки-
те, които възпрепятстват използ-
ването като доказателства за раз-
следване на изпращаните доклади 
за съмнения в корупция от Дирек-
ция „Финансово Разузнаване“ към 
правоприлагащите органи. Изглежда 
има съществено разминаване меж-
ду процентите на приключване на 
досъдебни дела за корупция, спрямо 
процента от приключване на всички 
досъдебни случаи (49% спрямо 24%, 
към данни за 2015).

На фона на намерението на Бълга-
рия да кандидатства за ERM II и 
приемането на еврото като крайна 
цел, България пое задължението да 
изпълни предварителни ангажимен-
ти в политически области, които 
са от много голямо значение за гла-
дък преход към ERM. Това включва 
засилване на мерките за борба сре-
щу прането на пари като:

 а) насочи усилията по решаване 
на всеки установен от ЕК проблем 
при оценката на транспонирането 
на Четвъртата директива срещу 
прането на пари;

12



	 •	Защита	на	личните	данни
През май 2018 г. влезе в сила нов ре-
гламент на ЕС за защитата на лич-
ните данни, който беше най-голяма-
та реформа в областта за послед-
ните две десетилетия. Правилата 
дават по-голям контрол на потреби-
телите върху начина, по който се 
използват техните данни. Парла-
ментът актуализира правилата за 
защита на авторското право, за да 
ги адаптира към дигиталната ера.

	 •	Повече	права
Депутатите приеха мерки за пос-
тигане на баланс между професио-
нален и личен живот, които гаран-
тират правото на бащите на 10 
дни отпуск при раждането на дете-
то им. Бяха регламентирани и ми-
нималните права на най-уязвимите 
работници – тези на повикване или 
работещите за интернет плат-
форми	като	Uber.

	 •	Опазване	на	планетата
През 2016 г. Парламентът одобри 
Споразумението за климата от Па-
риж, с което страните по света си 
поставят за задача да се борят сре-
щу климатичните изменения. Депу-
татите приеха редица законода-
телни актове за намаляване на еми-
сиите и по-голямо използване на въз-
обновяемите енергийни източници, 
за да превърнат в реалност пое-
тите от ЕС ангажименти.

	 •	Повече	обучение	в	чужбина
За да могат повече европейци да 
се възползват от възможността да 
учат или да изкарат стаж в чужби-
на, депутатите предложиха през 
март 2019 г. трикратно увеличение 
на финансирането за програмата 
„Еразъм +“ на ЕС.
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фармакологичната бдителност 
(PRAC), проведена на 13-16 май 2019 
г. PRAC препоръчва следното:

 1. Ограничения при употребата 
на	Xeljanz	(tofacitinib).	Докато	PRAC	
преглежда риска от образуване на 
кръвни съсиреци в белите дробове
Комитетът за безопасност на 
ЕМА (PRAC) започна нов преглед на 
Xeljanz и препоръча като временна 
мярка по време на прегледа лекари-
те да не предписват доза от 10 mg 
два пъти дневно от това лекарст-
во при пациенти със сърдечна не-
достатъчност, рак, наследствени 
нарушения на кръвосъсирването 
или анамнеза за кръвни съсиреци, 
както и пациенти, които приемат 
комбинирани хормонални контра-
цептиви, получават хормонална 
заместителна терапия или са 
подложени на голяма операция.

 2. PRAC препоръча да бъдат от-
менени разрешенията за употреба 
на лекарства за кашлица, съдържа-
щи фенспирид, така че те вече не 
могат да бъдат предлагани на па-
зара в ЕС. Лекарствата с фенспи-
рид могат да причинят проблеми 

F
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	 •	Икономически	растеж
През декември 2018 г. Парламентът 
одобри споразумение за свободна 
търговия с Япония – най-голямото 
подобно споразумение, договорено 
от ЕС. Парламентът подкрепи и до-
говори с Канада и Сингапур; целта 
на всички тях е да премахнат бари-
ерите пред бизнеса и да създадат 
условия за разрастване и нови 
работни места.

	 •	По-безопасна	Европа
През 2016 г. Парламентът подкрепи 
мерки, задължаващи авиокомпани-
ите да споделят със службите за 
сигурност информация за хората, 
които пристигат в или отлитат 
от ЕС. Целта е да се улесни борба-
та с тероризма и организираната 
престъпност. Бяха одобрени стъп-
ки за противодействие на лицата, 
които пътуват в чужбина, за да се 
включат в терористични групи и 
на „вълците единаци“, които дейст-
ват сами. Депутатите затегнаха 
контрола върху огнестрелните оръ-
жия и одобриха правила за прекъс-
ване на финансовите потоци за 
терористи.

	 •	Енергийна	ефективност
Опростена схема за обозначаване 
на енергийната ефективност на 
уредите, одобрена през 2017 г., се 
очаква да доведе до спестявания 
от енергийни сметки в размер до 
500 евро на година.

 ЕМА
Комитет за оценка 
на риска

Акценти от срещата на Комитета 
за оценка на риска в областта на 



това без лоши чувства, а с огромна 
благодарност, че имах възможност-
та да служа на страната, която 
обичам“, допълни тя. Британската 
премиерка, която преди време 
беше колеблив привърженик на 
членството в ЕС и беше избрана 
начело на правителството след 
сътресенията, последвали гласу-
ването за Brexit през 2016 г., се от-
тегля, без да изпълни основните 
си обещания – да изведе Велико-
британия от блока и да излекува 
разделенията, коментира Ройтерс.

Тя беше унизена в усилията си да 
постигне компромис по споразуме-
ние за Brexit, което парламентът да 
може да ратифицира и оставя дъл-
боко разделена страна и политичес-
ки елит, който е в задънена улица 
по въпроса как, кога и дали Велико-
британия да напусне ЕС. Оттегля-
нето на Мей ще задълбочи кризата 
около Brexit, тъй като новият лидер 
вероятно ще иска по-решително от-
деляне, което засилва възможност-
та за конфронтация с ЕС и пред-
срочни парламентарни избори. 

Основните претенденти за наслед-
ник на Мей искат по-твърдо спора-
зумение за напускане, въпреки че 
ЕС заяви, че няма да предоговаря 
договора за напускане, подписан 
през ноември.

Реакции	във	Великобритания

В първа реакция веднага след изяв-
лението на британската премиер-
ка Тереза Мей, лидерът на опозици-
онната Лейбъристка партия Дже-
реми Корбин каза, че тя е взела пра-
вилно решение. Той подчерта, че 
нейната разединена партия не е в 
състояние да управлява страната 

клозан, резорцин, октокрилен, три-
клокарбан, бутилиран хидроксито-
луен (ВНТ), бензофенон, хомосалат, 
бензил салицилат, генистеин и даи-
дзеин според Регламент №1223/
2009. Той предвижда регулаторна 
рамка за гарантирано високо ниво 
на защита на човешкото здраве.

Козметичният регламент предос-
тавя подходящи инструменти за 
регулиране на употребата на козме-
тични вещества, които представ-
ляват потенциален риск за човешко-
то здраве. Повече информация ще 
намерите на http://ec.europa.eu/
growth/content/call-data-ingredients-
potential-endocrine-disrupting-
properties-used-cosmetic-products_en

 BREXIT
Тереза Мей подаде оставка на 7 
юни. Тя ще остане начело на служеб-
но правителство до избирането на 
нов лидер на консерваторите. В 
емоционална	реч	пред	Downing	Street	
10 тя заяви, че е „направила всичко“, 
което е могла, за да убеди депута-
тите да подкрепят споразумение-
то за оттегляне, което договори 
с Европейския съюз. Но „за дълбоко 
съжаление“ в крайна сметка не ус-
пяла да постигне консенсус сред 
членовете на парламента. 

„Мисля, че беше правилно да про-
дължа, въпреки че шансовете про-
тив успеха изглеждаха високи. Но 
сега за мен е ясно, че в най-добрите 
интереси на страната е нов пре-
миер да оглави тези усилия“, заяви 
Мей. „Напускам поста, който беше 
честта на живота ми да заемам. 
Втората жена премиер, но със 
сигурност не последната. Правя 

със сърдечния ритъм. Такива ЛП в 
България са Еуреспал и Сиресп. Па-
циентите се съветват да спрат 
приема на тези лекарства и да се 
свържат със своя лекар или фарма-
цевт за съвет, относно алтерна-
тивни лечения, ако е необходимо.

Широкият обхват от отговорнос-
ти на PRAC обхваща всички аспек-
ти на управлението на риска от 
лекарства през целия им жизнен ци-
къл: оценка на сигналите, периодич-
ни актуализирани доклади и проуч-
вания за безопасност след получа-
ване на разрешение и препращане, 
планове за управление на риска.

EMA публикува препоръките на ЕС 
за състава на ваксината за грип 
2019-2020. Те съдържат решение за 
подходящи вируси на H1N1 и H3N2 за 
сезонни живи грипни ваксини срещу 
грип (LAIV). Всяка година специална 
работна група издава насоки за със-
тава на сезонните ваксини срещу 
грип, въз основа на препоръките, 
направени от СЗО. 

Агенцията приканва титулярите 
на разрешения за пускане за пускане 
на пазара да подадат заявления за 
промяна на състава на централно 
разрешените ваксини срещу сезо-
нен грип до 17 юни 2019 г. За да се 
преодолеят потенциалните рис-
кове за човешкото здраве, регла-
ментът за козметиката определя 
система от ограничения и забрани 
за употребата на някои вещества в 
козметиката, въз основа на научна 
оценка на риска, извършена от на-
учния комитет по безопасност на 
потребителите. Изискват се дан-
ни за съставките: бензофенон-3, 
койинова киселина, 4-метилбензи-
лиден камфор, пропилпарабен, три-
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и настоя за провеждане на нови 
парламентарни избори.

Лидерът на новосъздадената Пар-
тия на Брекзит Найджъл Фараж 
обясни неуспеха на Мей да намери 
изход от създалата се ситуация с 
излизането на страната от ЕС с
това, че тя не е отчела правилно 
настроенията в страната и в собс-
твената си партия. „Отидоха си ве-
че двама лидери на торите, чиито 
инстинкти бяха проевропейски. Или 
тяхната партия ще извлече поуки 
от този урок, или ще умре“, каза 
той. 

Министърката по пенсионните въ-
проси Амбър Ръд каза, че „Brexit е 
процес и е необходим компромис, за 
да бъде прието споразумение за 
развода, което да работи за всич-
ки“. Тя призова за обединение на ре-
диците на консерваторите, за да 
се постигне успех „в следващата 
фаза на славната история на 
нашата партия“, пише БТА.

Консервативната депутатка Тере-
за Вилиърс също посочи, че бъдещи-
ят лидер на Консервативната пар-
тия трябва отново да я сплоти и 
да осигури реално лидерство и поли-
тическа посока. Според нея новият 
партиен лидер трябва веднага да 
потърси подобряване на условията 
в споразумението за излизане от 
Европейския съюз. 

Според лейбъристкия депутат 
Джон Ман оставката на Мей няма 
да промени парламентарната арит-
метика. Той отбеляза, че не е нали-
це мнозинство за свикване на пред-
срочни избори, няма мнозинство за 
компромис, няма мнозинство и за 
напускане на ЕС. 
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изборната кампания през 2017 г.

Дейвид Дейвис
Също бивш главен преговарящ за 
Brexit. Евроскептик, който беше 
назначен да води преговорите с ЕС 
през 2016 г., но подаде оставка две 
години по-късно в знак на протест 
на плановете на Мей да запази дъл-
готрайна връзка с блока. Проучване 
открои общо 17 консерватори, 
желаещи поста на Мей.

F
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Керълин Фейрбейн, директор на 
Конфедерацията на британската 
индустрия, похвали усилията на 
Тереза Мей да осигури такова спо-
разумение за Brexit, което да защи-
тава икономиката на Великобри-
тания и изрази мнение, че тя се 
оттегля с уважението на бизнес 
средите. Нейната оставка обаче 
трябва да бъде катализатор на 
промяна, защото „не може да има 
план за Великобритания без ясен 
план за Brexit.“

Кои са основните претенденти 
за поста на Мей?
 
Борис Джонсън – лицето на офици-
алната кампания за напускане на 
Европейския съюз. Той подаде ос-
тавка като министър на външните 
работи през юли в знак на протест 
срещу преговорите, които води 
Мей с Брюксел. Джонсън призова 
консерваторите да се върнат към 
традиционните си ценности като 
ниски данъци и силна полиция.

Джереми Хънт
Британският външен министър,
който смени Джонсън на този пост 
през миналата година, заяви по-рано, 
че представителите на Консерва-
тивната партия трябва да се обе-
динят и да се изправят срещу своя 
враг – ЕС. Хънт гласува за оставане 
в блока. Преди това служи като ми-
нистър на здравеопазването, роля, 
която го направи особено 
непопулярен.

Доминик Рааб
Бившият министър за Brexit се от-
тегли от своя пост заради разми-
навания в действията на консерва-
торите и техните обещания, 
които бяха дадени по време на 



Има ли смисъл от 
верификацията?

маг. фармацевт 
Николай Костов
съсобственик на аптеки 
„Ремедиум“, 
председател на 
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създава сигурност за пациентите, 
нито изпълнява основната си функ-
ция – да дава информация на произ-
водителите. Въпреки че, отдавна 
беше известно за тази система, 
имаше какво да се желае относно 
информираността и на колегите, 
и на целия пазар. Затова верифика-
цията завари бранша неподготвен 
в голяма степен.

По отношение на верификацията  
винаги съм казвал, че това е отво-
рена система и всъщност видът, в 
който я виждаме в момента, е пър-
воначален, т.е има скрити цели, ко-
ито още не са осъществени нароч-
но, за да бъде тя приемлива в нача-
лото. Вече стана почти публично, 
че има намерения в бъдеще да бъ-
дат включени ОТС лекарствата в 
системата и дори хранителните 
добавки, а най-вероятно и медицин-
ските изделия на по-късен етап. 

Това, че в момента ТЕ не верифи-
цират, също е временно. Според 
мен, съвсем скоро, след като тя 
стане по-приета в целия пазар, ще 
започнат постепенно да се въвеж-
дат все повече нови изисквания. 

предзивикателство, свързано 
с верификацията.

Има ли смисъл от нея? Да, има, но 
той не e нито за пациентите, нито 
за аптеките. Основният смисъл е, 
според мен, интересът на фарма-
цевтичните компании и аз невед-
нъж съм го казвал. Всъщност, те 
са и източникът на лобиране и на 
финансиране на цялата система, 
което издава и основната й цел.

Ние с колегите винаги сме твър-
дяли, включително и на кръглата 
маса, на която аз участвах по този 
въпрос, че над половината аптеки 
не са готови и на практика резулта-
тите след това показаха, че сме 
били прави. Към момента близо по-
ловината от аптеките не са регис-
трирани изобщо в системата за 
верификация в българския хъб. 

Друг е проблемът, че тези, които 
са регистрирани, на практика не из-
вършват никаква дейност и това е 
съвсем официална информация, т.е. 
те реално не верифицират. Според 
мен, освен разходи, нищо друго не 
формира тази система. Нито 

Колеги, в следващите редове 
ще изложим становището на 

г-н Костов като професионалист, 
с дългогодишен опит на фарма-
цевтичния пазар върху най-актуал-
ните въпроси, свързани с верифи-
кацията, специализираната елек-
тронна система, последствията 
от тях, непрекъснатите проме-
ни в нормативната уредба, роля-
та на БФС и всички предизвика-
телства, пред които е изправен 
аптечният пазар през последната 
година.

Споделяме ви пълното интервю 
на колегата Костов, като му 
благодарим за отделеното време 
и желание да изрази открито 
и обективно свoето мнение 
по основните проблеми, които 
засягат фармацевтичния бранш.

„Текущата година беше изпъл-
нена с предизвикателства за 

нашия бранш, предполагам, че и 
следващата ще бъде такава. Най-
вероятно ще влезе електронната 
рецепта и досие и ще се постави 
началото на електронното здра-
веопазване. Тази година започна с 
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Като едно от първите е да верифи-
цират и ТЕ. Даже има създадена 
специална система за групова вери-
фикация, има специални кодове, ко-
ито могат да верифицират цяла 
група опаковки, стояща зад опреде-
лен код. Това не е случайно измисле-
но, даже има и система за верифика-
ция на ТЕ. Това ще бъде имплемен-
тирано във всички случаи, за да се 
затвори кръга и да бъде проследен 
пътя на всяко лекарство. 

В момента основната цел на произ-
водителите не е осъществена, т.е. 
ние виждаме само началото на про-
блема. Тази система ще продължи 
да причинява все по-големи пробле-
ми на пазара, за да изпълни изначал-
ната си функция. Инвестирани са 
милиони в нея и това не е направе-
но случайно. Този, който е инвести-
рал, ще иска най-вероятно да си ги 
възвърне. Сега на изискванията на 
верификацията очевидно не могат 
да отговорят над 1000 аптеки, те 
и затова не са се регистрирали в 
системата. Най-вероятно и след 
изтичане на гратисния период няма 
да се присъединят, което означава, 
че твърде много аптеки ще пос-

помощ, за да се справят с прека-
лено многото предизвикателства 
през тази година.

Най-вероятно за всички от бранша 
е ясно, че декларираните цели на 
Директивата не са истинските, а 
те са само декларативни, т.е зад 
тази Директива не стои безопас-
ността на пациентите, защото и 
в момента е безопасно да се купу-
ват лекарства от аптеките. За 
всички е ясно, че фалшиви лекарс-
тва в аптеката са по-скоро „екзо-
тика“, отколкото нещо, което 
регулярно се случва. 

Всички знаят, че ИАЛ, която по пра-
вило трябва да търси опаковки с 
фалшиви лекарства на българския 
пазара, на практика не е открила 
такива в последните години. И не 
са верни твърденията, защото 
имаше такива отправени от меди-
ите, че ИАЛ не е открила фалшиви 
лекарства, просто защото не ги е 
търсила. Не е така, защото по си-
лата на европейските правила за 
нейната работа, тя има задължи-
телни проверки на определени опа-
ковки. За миналата година е изслед-

традат и ще бъдат затворени, ако 
не се адаптират. Затварянето или 
преченето на работата на толкова 
много аптеки не може да не се от-
рази на лекарствоснабдяването, но 
очевидно има други приоритети 
пред него. Предизвикателствата, 
особено за малките участници на 
пазара са твърде големи. Те са го-
леми и за по-сериозните участници, 
тъй като при тях инвестицията 
е в пъти повече.

Ние изпратихме, като Асоциация, 
искане до Европейската комисия и 
до комисаря Андрюкайтис да отло-
жат влизането в сила на верифика-
цията и получихме отговор. Инте-
ресното в този отговор е, освен 
отказът това да се случи и че не 
може да се отложи прилагането на 
елемента за безопасност от Дирек-
тивата, че българските власти, 
според комисар Андрюкайтис, мо-
гат да предоставят финансова по-
мощ на аптеките и то тя да е от-
делно от структурните фондове на 
ЕС – нещо, което министърът на 
здравеопазването отричаше като 
възможност. Aз мисля, че всички ап-
теки имат нужда от финансова 



фармацевтите, които имат една 
аптека – други, а тези, които имат 
повече от една – трети. Според 
мен, дори теоретично, не може да 
ги съвместява всички, защото те 
на моменти са взаимоизключващи 
се. Затова в нормалните държави 
има професионални организации, 
браншови, които защитават бран-
шови интереси и има профсъюзи, 
които защитават интересите 
на наетите хора. 

Съсловната организация не е нито 
профсъюз, нито браншова организа-
ция, а е някакъв хибрид. Поради това 
тя не може да изпълнява функцията 
си да защитава интересите на 
всички. И още повече, към нея има 
и нереалистични очаквания – тя 
да пази интересите и на бизнеса, 
на собствениците фармацевти от 
предизвикателствата на пазара, 
а никой не може да ги запази от 
това. Единственото, което може 
да се направи в този случай, е да се 
работи повече и да се работи така, 
че да се задържиш на пазара, а не 
някой да пази интересите ти и да 
се бори срещу твоите конкуренти, 
т.е. съсловната организация не е 
оръжие за борба срещу конкурен-
тите, няма и как да бъде.

Друго предизвикателство пред фар-
мацевтите е, специализираната 
електронна система на ИАЛ за про-
следяване на лекарствения дефицит 
на българския фармацевтичен па-
зар. Според мен, първо възниква въ-
просът защо се проследяват всички 
лекарства, а не някакъв определен 
много по-малък списък. Подлежащи-
те на паралелен износ лекарства, 
които генерират дефицита са не 
повече от 50-60, а същност се от-
читат всички лекарства по лекар-

то законододателство. Една от ло-
бистките групи е групата на фар-
мацевтите производители. Основ-
но на т.нар. иновативни, които 
имат най-голямо лоби в Брюксел. 
Друга лобистка група е съсловната 
организация. Трета група, която 
променя, разбира се, е министерс-
твото на здравеопазването. Появя-
ват се и други лобистки групи, ко-
ито се опитват да променят зако-
нодателството и в крайна сметка 
то е доста непоследователно, дори 
взаимоизключващо се на моменти.
Няма ясна посока, накъде да върви и 
следва основно интересите на ло-
бистката група, която е надделяла 
в определения момент.

Тези лобистки групи трябва да бъ-
дат „озаптени“ в някаква степен, 
доколкото е възможно. Защото за-
конодателството трябва да се во-
ди от интересите на пациентите, 
които за съжаление не са предста-
вени по никакъв начин, въпреки че 
са най-важните в здравеопазването, 
те са фокусът на здравната систе-
ма. Въпреки че съществуват много 
пациентски организации, не е тай-
на, за колегите, чии интереси те 
представляват. В никакъв случай 
не и на пациентите. Те остават 
единствените, нищо че са най-важ-
ни, които не са представени при 
реалното вземане на решения за 
промяна на законодателството.

Съсловната организация също е ло-
бистка група, както казах. Нейната 
основна цел е, разбира се, да защи-
тава интересите на фармацевти-
те, колкото и това понятие да е 
общо и взаимоизключващо се, защо-
то интересите на различните фар-
мацевти са различни. Интересите 
на наетите фармацевти са едни, на 

вала над 100 опаковки и не е устано-
вила нито едно фалшифицирано ле-
карство. Така че смисълът, поглед-
нат през очите на българските 
фармацевти, е съмнителен за тази 
система за верификация. Според 
мен тя няма да постигне нищо, до-
ри няма да спре незаконния парале-
лен износ, който е една от целите 
й. Защото в момента на пазара на 
практика се случва следното – те-
зи, които незаконно купуват лекарс-
тва в аптеки, не се занимават да 
ги преопаковат в България, а ги из-
пращат на своя партньор, напр. в 
Германия и той сменя опаковките.

След като започне верификацията 
на тези продукти, немският дис-
трибутор ги верифицира в Герма-
ния, т.е. това нищо няма да проме-
ни. Те отново ще бъдат верифици-
рани. И според мен, дори незакон-
ният паралелен износ няма да бъде 
спрян, защото те ще влязат съв-
сем легално в системата за верифи-
кация, верифицирани от съответ-
ния дистрибутор. 

Разбира се, съществува риск кодът 
на някоя от опаковките, които той 
верифицира, вече да е използван, но 
когато всичко е добре организира-
но, на практика такъв риск няма да 
има. Голяма част от опаковките, 
които нелегално се изнасят, дори 
не стигат до аптеките, а се от-
клоняват преди това, съвсем орга-
низирано, т.е. няма опасност кодът 
да бъде сканиран преди да бъде из-
пратена определена опаковка в 
съответната държава .

Мисля, че изначален проблем на фар-
мацевтичния пазар е наличието на 
различни лобистки групи, които въз-
действат разнопосочно на здравно-
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ско предписание. Тези, които са по 
ПЛС и на СП, и на НЗОК, което е не-
разумно и непропорционално. Същес-
твуват много неясноти как ще бъ-
дат отчитани, тъй като в Бълга-
рия няма единна класификация на 
продуктите, единен регистър на 
лекарствата и не е ясно изпрате-
ните справки от една аптека как 
ще бъдат съвместени със справки 
от други аптеки и как ще се получи 
някаква информация за тях. 

Освен всичко друго, прави впечат-
ление различната периодичност на 
отчитане на наличностите и съот-
ветно разход и приход при дистри-
буторите	и	при	ПРУ,	и	как	може	ре-
зултати, получени с различна перио-
дичност да се съвместяват – ежед-
невните на аптеките, със седмич-
ните на дистрибуторите и месеч-
ните	на	ПРУ,	т.е.	как	ще	се	съвмес-
тява такава информация, която е 
получена за различни периоди и как 
в крайна сметка това ще 
бъде използвано.

Моето мнение е, че тази електрон-
на система се нагърбва с прекалено 
голяма цел да следи толкова много 
лекарства, а информацията зависи 
от твърде много субекти, за да 
бъде тя непрекъснато актуална и 
в използваем вид. Така че, според 
мен, за съжаление тази електронна 
система най-вероятно няма да сра-
боти добре и ще сe наложи да бъде 
оправяна многократно в бъдеще.
Всички тези безкрайни тежести, 
които в момента се струпват вър-
ху аптеките, ще нарушат основна-
та им дейност – да консултират 
пациентите, да помагат в тяхното 
лечение. Ще се случи както при ле-
карите и този проблем се задълбо-
чава. Бумащината и администра-
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труд, който колегите и всички ние 
влагаме. Това поставя цялото ле-
карствоснабдяване пред изпита-
ния, защото съм сигурен, че все 
повече аптеки ще се откажат да 
работят със скъпоструващи лекар-
ства и по протоколи, защото това 
им носи само разходи и неприят-
ности и нищо друго. Мисля, че това 
вече се случва. За съжаление, за па-
циентите ще е все по-трудно да 
си намират такива лекарства.

Това, което мога да отправя като 
послание към колегите в динамич-
ната обстановка на пазара е един 
основен принцип, който аз и моята 
съпруга, винаги сме следвали в ме-
ниджмънта на нашите аптеки и 
това е да разчитаме колкото се 
може по-малко на приходите от Ка-
сата. За нас е ясно, че тежестта 
на регулациите в тази насока за 
„спестяване“ на обществени средс-
тва ще продължат. Те се случват, 
макар и не с чак толкова голяма 
сила и в други държави. Така че, мо-
ят приятелски съвет към колегите 
е да не разчитат на НЗОК, а да раз-
виват категории, които им носят 
повече маржин и приходи.

Искам думата!
И

тивните задължения ще отнемат 
все повече време на колегите и те 
ще имат все по-малко възможност 
да консултират хората и да изпъл-
няват основната си дейност и цели 
на професията, основният й смисъл.

Пазарът е поставен пред много 
тежки изпитания, аптеките също. 
От една страна имаме прекалено 
натоварване на аптеките с нети-
пични функции, разходи, админист-
ративни тежести, а от друга има-
ме намаляване на техните приходи. 
Всички тези тежести водят до 
увеличаване на разходите на апте-
ките. Нормално е да бъде редуци-
ран натискът върху тях за регули-
ране на цените, да бъде увеличен 
маржът и възможностите да се 
издържат и осъществяват тези
непрекъснати допълнителни 
вменени задължения. 

За съжаление, се получава точно 
обратното и това е още по-голямо 
предизвикателство отколкото раз-
ходите, свързани с верификацията 
или с която и да било друга единич-
на нормативна промяна и изискване. 
Всичко взето заедно поставя целия 
бранш в ситуация, в която не е бил 
поставян досега и наистина трябва 
да се спре натискът. 

Особено вулгарно изглежда желание-
то да се вземат дори и двата лева 
за обработка на рецепти, които са 
капка в морето в бюджета на Каса-
та, но са сериозен приход за апте-
ките. Вместо да се мисли за над-
граждане на този доход и за справе-
дливо заплащане на огромния труд, 
свързан с обработване на рецепти, 
отпускане на лекарства и консулти-
ране, се прави точно обратното и 
се обезсмисля целият този огромен 



Ketorolac Vision
Ketorolac trometamol 5 mg/ml, еye drops, solution

ЕФЕКТИВНА 
ЗАЩИТА 
ПРИ ОЧНО 
ВЪЗПАЛЕНИЕ

При катарактална, рефрактивна и глаукомна хирургия, 
интравитреални инжекции 

намалява  постоперативното възпаление и дискомфорт
потиска интраоперативната миоза1

профилактира развитието на постоперативен  кистоиден  
макулен оток2, 3

потиска повишаването на ВОН4

В лечението на очно възпаление и дразнене при конюнктивити5

В лечението на алергични конюнктивити – вернален конюнктивит6

–
–
–

–
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0.5% on Macular Thickness after Uneventful Phacoemulsifi cation. Derya Dal, Ozge Sarac, Yasin Toklu, Ayse Gul Kocak Altintas, Hasan Basri Cakmak, Elif Damar Gungor, and 
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ceiving prostaglandin analogues. Turan-Vural E1, Torun-Acar B, Acar S. 5. Optometric Clinical Practice Guideline Care оf the Patient With Conjunctivitis. American Optometric 
Association 1995, 2002. 243 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63141–7881. Ophthalmologica. 2012;227(4):205-9. doi: 10.1159/000333822. Epub 2011 Nov 22. 6. Ketorolac 
tromethamine 0.4% as a treatment for allergic conjuctivitis. Schechter BA1. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2008 Apr; 4(4):507-11. doi: 10.1517/17425255.4.4.507. 
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За облекчаване на болката в мускулите с 
натурални съставки от растителен произход, 
редовно използвайте традиционния растителен 
лекарствен  продукт - крем Розакта®. Нанасяйте 
крема 2 -3 пъти дневно.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа розмариново масло. За възрастни и хора в старческа възраст. Не се 
препоръчва за деца и юноши под 18-годишна възраст. Преди употреба прочетете листовката. Това е традиционен растителен 
лекарствен продукт за приложение при специфични показания, основаващи се на дългогодишна употреба.
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(Pygeum africanum), Коприва и Ликопен от домат, 
които допринасят за нормалната функция на проста-
та. Сау Палмето (Saw Palmetto) подпомага нормална 
големина на простатата и нормалния интервал на 
уриниране. Приемът на екстракт от Сао Палмето 
спира действието на възпалителните вещества, 
отговорни за развитието на заболяването. Афри-
канският Пигеум (Pygeum africanum) е кората на 
вечнозелено растение, което спомага за намалява-
не на отока, предизвикан от излишните секрети, 
както и нивата на хормона пролактин. 

Ликопенът (Lycopene) е с мощно антиоксидантно 
действие и се намира в изобилие в доматите. Той 
спира действието на свободните радикали, като 
ги блокира и обезврежда. Ликопенът е най-активно 
присъстващия в простатата каротеноид. Копри-
вата допринася за нормалното отделяне на урина. 
Полезните й свойства забавят разрастването на 
простатната жлеза. Екстрактът от корен на копри-
ва е много ефикасен в тази насока особено, когато 
се съчетае с екстракт от Сао Палмето.

Как действа Линопрост?
	 •	Потиска	растежа	на	простатата,	като	блокира	
секрецията на вещества, предизвикващи възпаление 
и възстановява нарушения хормонален баланс.
	 •	Улеснява	уринирането,	увеличава	силата	на	
струята и намалява напрежението в тазовото дъно, 
като отпуска гладката мускулатура на простатата.
	 •	Облекчава	усещането	за	тежест	в	тазовото	дъно,	
като спомага за намаляване отока на простатата.
	 •	Оказва	мощно	антиоксидантно	действие	в	
жлезата, като неутрализира свободните радикали 
и поддържа нейното оптимално здраве.
	 •	Запазва	нормалната	сексуална	функция	на	мъжа.

Статистиките показват, че близо 80% от мъжете в 
даден период от живота си имат проблеми с простат-
ната жлеза. Ежегодно от от доброкачествено увелича-
ване на простатната жлеза страдат десетки мъже в 
България. Въпреки, че увеличената простата не влияе 
пряко върху ерекцията, отлагането на интимния акт е 
налице при повечето от болните. В същото време, по-
рядкото му практикуване води до намаляване на тес-
тостерона – хормонът, отговарящ пряко за сексуал-
ността. Така на практика здравето на простатата 
се оказва съществен фактор за мъжката сексуална 
активност.

При мъжете над 40 години настъпват естествени 
хормонални промени, които се определят с термина 
„андропауза”. Проявите й са свързани именно с прогре-
сивно намаляващите нива на свободния тестостерон. 
Около 25% от мъжете на възраст над 40 години стра-
дат от заболяването и с до 80% – над 60 години.

Доброкачествената хиперплазия на простатата е 
уголемяване на простатата, което води до притискане 
на долните пикочни пътища и смущения в уринирането. 
Причините за възникването на ДПХ в повечето случаи 
са нарушеният хормонален баланс с напредването на 
възрастта, в комбинация с хронично възпаление, които 
водят до разрастване на простатната тъкан и до уве-
личаване обема на жлезата. Най-честите симптоми 
на ДПХ са:
	 •	затруднено	и	често	уриниране	(особено	през	
нощта), 
	 •	забавено	начало	на	уринирането,	
	 •	намалено	налягане	на	струята,	
	 •	накъсване	на	струята,	
	 •	поява	на	остатъчни	капчици	след	уриниране,	
	 •	чувство	на	недоизпразване	на	пикочния	мехур,	
	 •	внезапни	позиви	за	уриниране	(в	някои	случаи	
придружени с изпускане).

В напредналите стадии ДПХ причинява сериозни 
нарушения във функцията на пикочния мехур, бъбреци-
те и сексуалната функция на мъжа. Затова здравето 
на простатата е от изключителна важност и не бива 
да се пренебрегва.

ЛИНОПРОСТ	е	100%	НАТУРАЛНА	хранителна	добавка,	
предназначена за мъже, страдащи от доброкачествено 
уголемяване на простатата. Тя съдържа 4 биологично-
активни	вещества	с	доказана	ефективност.	Уникал-
ната комбинация от специално подбрани билкови 
екстракти от Сау Палмето (Saw Palmetto), Пигеум 

LINOPROST
в подкрепа на мъжкото сексуално здраве
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За груба, суха и напукана кожа на петите и 
краката. 
Медът от новозеландска манука притежава 
силни антибактериални и антисептични 
свойства. Подпомага активно 
хидратацията и има влагозадържащ ефект, 
оставяйки петите комфортно овлажнени и 
красиво нежни. Подходящ за диабетици. 
Без парабени. Медименто е използван от 
професионалисти в грижата за краката.

МЕДИМЕНТО БАЛСАМ ЗА ПЕТИ

За третиране на груба и суха кожа на 
ръцете. Възстановява и възобновява. 
Маслото от маслина спомага за 
успокояването и допълнителната 
хидратация на раздразнената и възпалена 
кожа. Екстрактът от папая нежно ексфолира 
мъртвите кожни клетки, подпомага 
регенерацията и оставя ръцете меки, 
гладки и интензивно хидратирани. Без 
парабени. Подходящ за кожа склонна към 
екзема, псориазис и дерматит. За 
ежедневна употреба. Клинично доказано 
подобрява хидратацията на кожата.

МЕДИМЕНТО БАЛСАМ ЗА РЪЦЕ
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