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Весела Коледа    
  и Честита Нова    
        2019 Година!

Уважаеми колеги,
Всяка година по това време сме обзети от необяснима еуфория. 
Във въздуха витае духа на празничното настроение, което е 
посветено на семейството, любовта и хармонията. В последния 
месец на годината очистваме душите си от негативни емоции 
и нагласи, но не и от надежди.

В края на годината се избира и дума, която е актуална и 
забележителна, и окачествява съвремието ни. Тя отразява духа, 
настроението и тревогите. Има траен потенциал като израз 
на културна значимост. 



Стинг АД

www.stingpharma.com

web.stingpharma.com

Английският речник „Колинс“ обяви за дума на 2018 г. – 
„Еднократна употреба“, а Оксфордският речник посочи думата 
„Токсичен“. Екипът на списанието също избра своята дума 
и тя е „Равносметка“. Преносното значение е отчитане на 
всички положителни и отрицателни страни на едно нещо чрез 
тяхното съпоставяне. Нека заедно да отговорим на въпроса 
„Какво постигнахме“ и „Доколко се оправдаха очакванията ни 
за промяна на фона голямото разнообразие от събития“? 

Професионалната комуникация е от особена важност за 
развитието и надграждането на бизнес средата.

Стана традиция Стинг АД да организира форуми и 
обучителни програми. Нашата равносметка, изразена 
не в цифри, а в дела е следната:

Месец март – „Десета маркетингова конференция 
за фармацевти“ – Дигитален Фармацевтичен мар-
кетинг. Ключ за успеха на бизнеса. Събитието пре-
достави възможност на над 700 магистър-фарма-
цевти, собственици на аптеки да повишат своята 
конкурентноспособност и консултантска роля. 

Май-юни – „Кръгли маси“, 10 срещи в цялата страна. 
Маркетингова инициатива на Стинг АД, за превенция 
на социално значими заболявания. Тази година 
основната тема беше „Превенция на диабет – 
една крачка преди заболяването“.

Септември-октомври – „Леге Артис“. 
Участниците в програмата бяха 1200 фармацевти. 
Имаха възможност за осъществяване на преки 
контакти с фармапроизводители.

Октомври – Конференция „Виртуално обединение“. 
Обучение на над 350 магистър-фармацевти с 
акцент върху брандига на „На фокус“ и колко е важен 
за маркетинговата стратегия при управление на 
аптеката. Дискутираха се проблемните казуси 
в ежедневната практика и новите продукти на 
фармацевтичния пазар.  

Скъпи колеги, обединени – лекари, фармацевти и 
фирми производители, съвместно със Стинг АД, 
успешно можем да допринесем за подобряване 
на здравната информационна среда и да спрем 
самолечението на хората. 

Ние направихме нашата равносметка. Очакваме 
Вашата оценка, която е важна за нас. Обратната 
информация ще ни помогне да постигнем синхрон 
в съвместната ни дейност.

Весели празници! 
Бъдете здрави.
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Списанието е специализирано 
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материали. Препечатване на 
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меното съгласие на издателя.
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Работата е там, че не само в България, но и в 
други страни мениджърите споделят загрижено, 
че „талантливите хора са жизнено необходими 
за компаниите”. 

Когато разгърнем страниците на „Кои са вашите 
най-добри хора? Как да откриете и прецените 
вашите топ таланти“ ще разберете, че там някъде 
между редовете се прокрадва и още нещо и то е: 
„Колко жалко, че това все още не е разпространена 
практика!“

Четенето е здраве!

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

https://www.umniknigi.com/

Фарма общество
Коледни изкушения 4

8-часови дебати за  8
бюджета на НЗОК

ОТС продукти 20

Хранителни  28
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Козметика 32

Медицински  34
изделия
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ва маяната каша, яйцето, разто-
пеното масло и захарта. Замесва се 
гладко тесто и се оставя да втаса 
40 мин. или докато удвои обема си. 
Ако ползвате машина за хляб, може 
да изсипете всички съставки вътре 
и да включите на програма тесто.

2. Изсипвате втасалото тесто 
върху набрашнен плот. Размесвате 
леко и разточвате на правоъгълна 
кора с дебелина около 1 см. 

3. За плънката смесете мекото 
масло, кафявата захар, бадемовия 
марципан и канелата до хомогенна 
каша. Марципанът накъсайте на 
парченца, размесвате добре с вили-
ца. Със сместа намажете кората. 
Ако имате стафиди може да сложи-
те вътре около 1 шепа.

4. Навийте на руло и срежете по 
дължина по средата. Получават се 
два фитила, които усучете заедно 
и оформете венеца. Посипете от-
горе с филираните бадеми.

5. Сложете в тава с незалепващо 
покритие или с хартия за печене и 
оставете венеца да втаса 20 мин.

Продукти
За тестото: 125 мл топло мляко,
2 суп. л. брашно, 1 суп. л. захар, 50 г 
масло, 100 г кафява захар, 300 г 
брашно, 1 пакетче суха мая (7 гр), 
1 яйце размер М.

За пълнежа: 50 г размекнато 
масло, 50 г кафява захар, 50 г 
бадемов марципан, 2 с. л канела.

За декорация: филирани бадеми/ 
или стафиди, сушени боровинки 
и др. по избор.

Порции
12 -16 парчета
Време за приготвяне: 20 мин.; 1 
час за втасване на тестото и 
за печене: 30-35 мин.

Приготвяне
1. Предварително пригответе ма-
ята. Сложете в съд хладкото до 
топло мляко с 2 пълни с. л. брашно 
и 1 с. л. захар, разбъркайте добре 
и го оставете на топло да шупне. 
Покрийте го с кърпа. Сложете 
брашното в купа, можете да го 
пресеете преди това. В средата 
се прави кладенче, в което се сип-

Коледни Коледен венец 
с канела



Продукти
200 г кафява захар, 175 г масло, на 
парченца, 700 г микс от сушени пло-
дове (стафиди, кайсии, боровинки, 
череши, фурми и др.), 1 ч. л. джин-
джифил или настърган пресен корен, 
настърганата кора и сока на 1 пор-
токал, 100 мл тъмен ром, 85 г орехи, 
едро натрошени, 3 големи яйца, раз-
бити, 85 г смлени бадеми, 200 г бра-
шно, 1/2 ч.л. бакпулвер, 1/3 ч. л. 
смлян карамфил, 1/3 ч. л. индийско 
орехче, 1/3 ч. л. бахар, 1 ч. л. канела, 
1 белтък + 400 г пудра захар + сока 
на 1 лимон (за глазурата)

Порции
8-10 парчета. Време: подготовка 
50 мин. Печене: 50-60 мин.

Приготвяне
1. За вареното тесто изсипете за-
харта, маслото, сушените плодове, 
черешките, джинджифила, портока-
ловата кора и сока в голяма тен-
джера. Залейте ги с рома, брендито 
или портокаловия сок. Изчакайте 

5
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сместа да заври, като бъркате 
често, за да се разтопи маслото. 

2. Намалете огъня и я оставете да 
къкри отхлупена около 10 мин, като 
от време на време разбърквате, за 
да не загори. Свалете от огъня и я 
оставете да изстине за 30 мин.
Прибавете орехите, яйцата и 
бадемите към плодовата смес. 

3. Пресейте брашното с бакпулве-
ра и ги добавете в тенджерата за-
едно с всички подправки. Разбъркай-
те добре, но не много енергично. 
Изсипете тестото в форма за 
кекс, покрита с хартия за печене. 
Отгоре загладете тестото с 
лъжица, потопена във вряла вода. 
Загрейте фурната на 160 C и 
печете около 1 час. Извадете го 
и го оставете да изстине. 

4. За декорация можете да направи-
те захарна глазура. Отделете бел-
тъка на 1 яйце, изцедете сока на 1 
лимон и пресейте пудрата захар. 
Сложете белтъка в купа, разбийте 
го с мик-сер, докато стане на ба-
лончета и постепенно прибавете 
1/2 от лимоновия сок и пудрата 

захар при непрекъснато бъркане. 
Добавяйте захар, докато сместа се 
сгъсти и стане на гъст сняг. Кога-
то искате да рисувате с глазурата 
ще ви е необходима да стане на 
„твърди“ връхчета т.е. да запази 
формата си след като я шприцова-
те. Ако искате да е по-течна, сложе-
те малко лимонов сок и разбъркай-
те. Кексът е чуден на вкус, с типи-
чен английски аромат и е прекрасно 
допълнение към следобедния чай.

изкушения Весела Коледа!

Варен и печен 
снежен кейк



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

( 3-14 декември 2018)

BG-0995



ни услуги за 891 хил. лв , а третата 
– за здравен портал за 410 хил. лв. 
Обявеният краен срок за подаване 
на документи е 22 ноември. Няколко 
правителства поред се опитват да 
въведат е-здравеопазването, но все 
неуспешно. Амбициите на здравно-
то министерство бяха до края на 
годината е-рецептата и е-регист-
рите да заработят.

 НС 
Дебати в Парламента 

за бюджета на НЗОК

Традиционно депутатите обсъж-
даха около 8 часа Законът за бю-

джета на НЗОК за 2019 г. Българс-
кото здравеопазване ще претърпи 
значими промени през следващата 
година. Приходите в бюджета ще 
бъдат в размер на почти 4,3 млрд. 
лева. Ръстът в приходите е с 418,4 
млн. лв. спрямо 2018 г. Здравноосигу-
рителните приходи ще бъдат над 
4,2 млрд. лв, в които влизат транс-
фери за здравно осигуряване и здра-
вноосигурителни вноски. В дебати-
те взеха участие само депутати 

от опозицията, ако изключим две из-
казвания на здравния министър и на 
Даниела  Дариткова, председател 
на здравната комисия в Народното 
събрание. Министър Кирил Ананиев 
заяви, че времето на безвремието 
в здравеопазването е приключило. 
Според него с бюджета и промени-
те в законите се осигурява достъп-
но и качествено здравно обслужване 
на българските граждани, което се 
постига не само с допълнителните 
400 млн. лв., а и чрез въвеждане на 
новите медицински стандарти, раз-
писаните правила за добра медицин-
ска практика, както и нови фарма-
котерапевтични  ръководства. 

По думите му промените задават 
европейски норми и стандарти за 
лечение на българските граждани. 
Създават се предпоставки за по-
добър и ефективен контрол в сис-
темата върху качеството на лече-
ние и разходването на средствата. 
Това се постига с въвеждането на 
общи правила за изграждане на На-
ционалната здравна информационна 
система, уреждаща медицинските 
дейности, свързани с хората с ув-
реждания и то на ниво закон.

  МЗ
е-търг

Търгът за е-системата отново 
е замразен. КЗК образува произ-

водство по поредната жалба, коя-
то атакува обществената поръч-
ка. Това означава, че тя ще бъде 
временно спряна до произнасяне 
на решението на Комисията, обяс-
ниха от МЗ. В момента чакат офи-
циалното уведомление от КЗК. Но-
вата жалба, която за пореден път 
ще осуети търга, е от ДЗЗД „Сте-
мо-Гама Консулт“. По този начин 
изграждането на така чаканото 
електронно здравеопазване отно-
во боксува и не е ясно дали обяве-
ният търг ще завърши успешно.
Предишният търг бе спрян лично 
от здравния министър Кирил Ана-
ниев, а причината беше пропуски 
и нередности в него. Решението 
му обаче беше предшествано от 
друга жалба до КЗК.
 
Обществената поръчка е за 2.493 
млн. лв. без ДДС и е за три обосо-
бени позиции. Първата е за изграж-
дане на 35 регистъра за 1.19 млн. 
лв. Втората е за административ-



Ясно се регламентират контролни-
те правомощия на институциите 
за последващ контрол. Въвеждат се 
общи правила и принципи за наблю-
дение върху информацията и реали-
зирането на дейностите в систе-
мата и правила за създаване, преоб-
разуване, регистрация на лечебни 
заведения на основата на прозрач-
ни принципи и комплексни критерии. 

Друга промяна е обвързването на  
договорния процес със съсловните 
организации  и с процеса на бюдже-
тиране на дейностите и въвеждане 
на правила и принципи за финансово 
управление на системата на ниво 
нормативна уредба. Това ще гаран-
тира стабилност и предвидимост 
в здравната система. Въвежда се и 
постоянна част в рамковите дого-
вори, която е предпоставка за си-
гурност в действията на институ-
циите, каза още Ананиев.

„Поставяме ясни правила и принципи 
на функциониране на системата, 
така че да подготвим плавен пре-
ход към преструктуриране на здрав-
ноосигурителния модел с цел елими-
ниране и преодоляване на настоящи-

-
-

те му недостатъци. Защото какъв-
то и модел да изберем настоящите 
институции и дейности трябва да 
работят ефективно и ефикасно“, 
отбеляза министърът.

След тези изказвания напрежение-
то в зала не се породи от финансо-
вите параметри на бюджета, а от 
успешния опит на управляващите 
да направят съществени изменения 
във фундаментални здравни закони. 
Според експерти поправките мина-
ха през задния вход, през бюджет-
ния закон за касата, без общест-
вено обсъждане и след заявеното 
несъгласие на различни организации 
от здравния сектор.

На практика държавата и здравни-
те институции концентрират по-
вече власт и контрол над здравна-
та система – създава се мегааген-
ция за медицински надзор, която 
изземва правомощия на регионални 
и други контролни органи, разширя-
ват се и контролните правомощия 
на НЗОК. Според приетото в зако-
на разрешението за нови болници 
ще се одобрява от Министерски 
съвет, както и  пререгистрацията 

на лечебните заведения ще се из-
вършва по различен ред. Въвежда 
се принципът за разходна ефектив-
ност/ефикасност при заплащане на 
лекарствата. Одобри се и създава-
нето на Национална здравна инфор-
мационна система – предложение, 
което е приоритет на правителс-
твото  от десетилетие. 

Предложението на Лекарския съюз 
парите за медицински дейности 
от бюджета на НЗОК да не могат 
да се прехвърлят по други пера бе-
ше едно от малкото приети пред-
ложения. Смекчава се забраната 
НЗОК да заплаща на лечебно заве-
дение дейност, извършена от ле-
кар, който не е на основен трудов 
договор в болницата. Според пред-
ложените промени от ГЕРБ тази 
дейност ще може да се заплаща 
по изключение, когато достъпът 
до медицинска помощ на терито-
рията на съответната РЗОК е за-
труднен поради недостиг на съот-
ветни медицински специалисти.. 
Сливат се комисията по Оценка 
на здравните технологии (ОЗТ) 
с Националния съвет по цени и 
реимбурсиране.

8-часови дебати 
за бюджета на 

Фарма общество
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Кирилов, директор на ИАЛ.Числото 
е съизмеримо с миналогодишното, 
когато са били извършени над 300 
проверки и са издадени 42 наказа-
телни постановления. По думите 
му няма ръст на нарушенията, по-
скоро на проверките. Санкцията за 
такава продажба е 1000 лв. 

 Бизнес 
Рекордната инфлация 
е нездравословна

Финансистът Мика Зайкова и 
икономистът Георги Вулджев 

смятат, че Бюджет 2019 и данъч-
ният режим трябва да се променят.
Годишната инфлация в страната 
достигна над петгодишен връх през 
октомври, ускорявайки се до 3,7% на 
годишна база, показват данните на 
Националния статистически инсти-
тут (НСИ) за въпросния месец. Рав-
нището е най-високо от март 2013 
г. Увеличението – най-голямото за 
последните пет години, е основно 
заради цените на храните, транс-
порта, но се запазват и други двига-
тели на поскъпването – горивата 
и някои услуги. С колко обаче ще се 
обезценят парите ни?

Темата коментираха в студиото 
на „България сутрин“ на Вulgaria ON 
AIR финансистът Мика Зайкова и 
икономистът Георги Вулджев. Спо-
ред Георги Вулджев  със сигурност 
има проблем с контрола, който оп-
ределена компания има върху данъч-
ните складове и държавата трябва 
да помисли как да реформира тази 
система. Според него трябва да се 
помисли за друг данъчен режим. „Це-
ните на горивата вече спадат, ка-
то реакция на намалението, което 
се случва и на глобалните пазари в 

сериозен ръст. Вече сме на 50% от 
покупателната способност на воде-
щите европейски държави и това 
ще се подобрява в следващите го-
дини, но акцентът в тазгодишната 
политика е именно повишаването 
на доходите, което включва не само 
повишение на възнагражденията на 
работещите в бюджетната сфера, 
но и чрез определени параметри, 
като повишаване на минималната 
работна заплата, като повишаване 
на максималния осигурителен доход, 
на праговете за осигуряване, да се 
повлияе от страна на държавата 
и към бизнеса за повишаване на 
заплатата и в частния сектор“, 
посочи Стоянова.

Тя призна, че тази практика създава 
напрежение сред работодателите. 
„За да можеш да удържиш на пови-
шението на доходите, при липса на 
работна ръка, самият бизнес е при-
тиснат да дава по-високи заплати 
и трябва да може да си ги позволи“, 
каза още председателят на бюд-
жетната комисия. По думите й оба-
че през последните години повише-
нието на средната работна запла-
та се дължи на възнагражденията 
в частния сектор, а не на бюджет-
ния. Относно приетите промени в 
Кодекса за застраховането, Менда 
Стоянова е категорична, че няма 
никакви основания в момента цена-
та на застраховката „Гражданска 
отговорност“ да се покачва.

 ИАЛ 
50 аптеки в нарушение

На всички тях са издадени нака-
зателни постановления, а при-

чината е продажба на лекарства 
без рецепта. Това съобщи Богдан 

В ефира на Нова ТВ председателят 
на парламентарната Комисия по 
бюджет и финанси Менда Стоянова  
относно приетия бюджет на НЗОК 
за 2019 г. обясни, че „Няма как да ня-
ма лимити. След като имаме бюд-
жет, той разполага с определена 
сума пари и разходът трябва да 
се вмести в тези рамки“ и добави, 
че от следващия отчетен период 
няма да може да се прехвърлят 
средства от едно перо в друго, за 
да може икономиите в една позиция 
да останат в нея. Много често в 
преходни години икономиите от 
извънболнична помощ например 
отиваха за лекарствата.

Стоянова отново припомни, че за 
догодина са заложени 500 млн. лв. по-
вече пари за здравеопазване. Тя от-
хвърли критиките на опозицията, 
че липсват реформи. „Напротив, 
точно с бюджета на НЗОК за тази 
година има изменение в доста зако-
ни именно, за да се направят рефор-
ми и да се подобри системата на 
харчене на тези пари. Доколко тези 
реформи се отричат от опозиция-
та – това е нормално. Тя отрича 
всяка промяна. Вчера гласуваха 
„против“ по абсолютно всеки 
текст“, каза Стоянова.

По думите й няма как с 8% здравна 
вноска в България да има нивото на 
здравеопазване, напр. технологии и 
апаратура, като на други страни. 
Тя посочи, че въпреки липсата на 
средства в много болници вече ра-
ботят с нова техника. Относно бю-
джетната политика на кабинета за 
2019 г., тя коментира, че един от 
водещите приоритети е политика-
та по доходите. „Вярно е, че в срав-
нение с покупателна способност с 
тази в европейски държави имаме 
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цените на петрола. Те достигнаха 
пик от 85 долара за барел в начало-
то на октомври и оттогава са пад-
нали на 66. Същото се случва и с 
горивата, ще падат и още“.

Според Зайкова най-заплашени са 
бедните хора, защото се увелича-
ват цените на хляба, млякото и про-
дуктите в малката кошница на НСИ 
и то с една инфлация, която не е 
здравословна. По думите й Бюджет 
2019 трябва да се вписва в триго-
дишната прогноза, а той не отгова-
ря на очакванията. „Не може 4 годи-
ни подред да формираш излишък, а 
да напишеш, че ще имаш дефицит. 
Този бюджет е не само предизбо-
рен, а вреден за България“, катего-
рична е Мика Зайкова. „Ако поглед-
нем септември, инфлацията се вди-
га с 0,3% за един месец, но през ок-
томври е вече 0,7%. Има възходящ 
ред“, обясни Зайкова.

Очакванията на фирмите за бизнес 
климата у нас през следващата го-
дина са по-песимистични, отколко-
то са били преди година. Това по-
казва анкета сред 504 предприятия 
у нас на Българската търговско 
промишлена палата (БТПП). Тя е 
част от European Economic survey – 
EES 2019, в която участват над 45 
хиляди фирми от 26 държави. Близо 
54% от анкетираните в България 
фирми очакват подобрение на биз-
нес климата през 2019 г., докато за 
2018 г делът им е бил 63%, заяви 
председателят на работодателс-
ката организация Цветан Симеонов. 
„Липсата на човешки ресурси и це-
ните на енергията и суровините са 
основните притеснения за компа-
ниите у нас. Фирмите са загрижени, 
че ще бъдат неспособни да се спра-
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вят с нарастващото търсене на 
своите продукти и услуги, защото 
става все по-трудно да се намерят 
работници с необходимия профил“, 
допълни Симеонов.

Липсата на квалифицирани служите-
ли е проблем не само за българския 
бизнес, но и за европейските компа-
нии. Според проучването пробле-
мът е на второ място като пречка 
пред европейските работодатели. 
От Европалати предупреждават, че 
недостига на квалифициран труд 
потиска икономическия растеж и 
вече има криза на умения, която е 
заплаха за конкурентоспособността 
на Европа. Традиционно по-добри 
очаквания за приходите от експорт 
спрямо приходите от вътрешния 
пазар, показват резултатите от 
анкетата. 

Малко над 46% очакват увеличени 
продажби в чужбина, 40% са опти-
мисти за по-високо търсене от мес-
тния пазар. Добра перспектива за 
възобновяване на инвестиционната 
активност догодина показват очак-
ванията при 39% от анкетираните, 
докато в миналогодишното проуч-
ване са били 47%. За заетостта 
прогнозите са за стабилизиране, 
като е възможен и слаб ръст – 
преобладаващата част около 63% 
от работодателите очакват да 
запазят броя на служителите си.

Разходите за персонала са топ пре-
дизвикателство за бизнеса в Евро-
па, поради тенденцията на ръст на 
заплатите и тежестта, произти-
чаща от високите данъци и осигу-
ровки. Следващите поред спънки 
пред бизнеса са вътрешното тър-
сене и цените на енергията и суро-
вините. Последните особено важат 

за страните от Източна Европа 
(вкл. България) поради нараства-
щите разходи за природен газ и ди-
намиката в цените на суровия пет-
рол. Брекзит е предизвикателство, 
но не за всички страни. Най-лоши 
последици се очакват за държави, 
които имат значителни търговски 
отношения с Обединеното кралс-
тво (например Ирландия, Малта, 
Кипър и Италия).

С 9.8% повече разход на човек от 
домакинството. Това отчита НСИ 
за третото тримесечие на 2018 г. 
спрямо същия период за 2017 г. 
1 518 лв. е общият разход на член 
от домакинство. С най-голям от-
носителен дял са харчовете за 
храна (30.1%), жилище (16.5%), данъ-
ци и социални осигуровки (12.3%) и 
транспорт и съобщения (11.7%). 
С повече от 10% нарастват хар-
човете за култура и здравеопаз-
ване. В процентно отношение ско-
кът в средствата, разходвани за 
свободно време, културен отдих 
и образование е в размер на 19.8% 
или от 87 на 104 лв. Парите, отде-
ляни за здраве се увеличават с 
10.2%  или от 66 на 73 лв. 
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за осигурителен стаж и възраст 
също отне доста време в пленар-
ната зала. В крайна сметка от 1 
юли 2019 г. минималната пенсия за 
осигурителен стаж и възраст ще 
бъде 219,43 лв. От 1 януари до 30 
юни 2019 г. минималната пенсия 
остава 207,60 лв. Бяха отхвърлени 
предложенията на БСП и ДПС от 1 
юли 2019 г. минималната пенсия да 
стане 300 лв.

Жените в България 
печелят с 14,4% по-малко 
от мъжете 

Равното заплащане за един и същи 
труд все още не е реалност у нас. 
Жените в България печелят с 14,4% 
по-малко от мъжете, докато разли-
ката в заплащането между двата 
пола в Европа е 16,2 % в полза на мъ-
жете. Това заяви вицепрезидентът 
на КНСБ Чавдар Христов на конф-
еренция на тема „Ден на равното 
заплащане между жените и мъжете 
– българският отговор“. 

Дискусията, която е посветена на 
Деня на равното заплащане между 
мъжете и жените, бе организирана 
от Конфедерацията и Фондация 
„Фридрих Еберт“. Според Христов 
проблем у нас са утвърдените сте-
реотипи момичетата да се насоч-
ват към образование и професии, 
които са по-нископлатени. 

44% от жените в България са в риск 
от бедност – повече от половина-
та заети жени са концентрирани в 
нископлатените отрасли, в които 
средната работна заплата е от 670 
до 900 лв, при средна заплата 1135 
лв. Заетостта на жените преобла-
дава в две от трите най-ниско пла-

25-годишна грешна доходна полити-
ка. „Позволихме си лукса да дадем 
разрешителни за 450 частни болни-
ци и лаборатории, които изсмукват 
по възможно най-грубия начин бю-
джета на НЗОК. Дори и още 1 млрд. 
лв. допълнително да бъдат предви-
дени, с тях ще се случи същото. От-
падна преразпределителния подход 
на държавата и резултатът е, че 
се стигна до сегашното положе-
ние“, коментира още той пред 
Bulgaria ON AIR.

Максимален осигурителен 
доход – 3000 лв 

Това решиха депутатите на второ 
гласуване на проекта за бюджет на 
Държавното обществено осигуря-
ване за 2019 г. Максималният осигу-
рителен доход за 2019 г. се повиша-
ва на 3000 лв, минималната пенсия 
за стаж и възраст ще нарасне от 
средата на годината до 219 лв, 
обезщетението за отглеждане на 
дете през втората година се зам-
разява на 380 лв за поредна година. 
Това решиха депутатите по време 
на второ гласуване на проекта за 
бюджет на Държавното общест-
вено осигуряване (ДОО) за 2019 г.
Беше прието приходите на НОИ за 
2019 година да бъдат над 11,7 млрд. 
лева, като около 8 млрд. от тях ще 
отидат за пенсии.

Минималният месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигу-
ряващите се лица за 2019 г. ще е 
560 лв., решиха още депутатите. 
Минималният месечен размер на 
осигурителния доход за регистри-
раните земеделски стопани и тю-
тюнопроизводители ще е 400 лв.
Въпросът за минималната пенсия 

По отношение на доходите в три-
месечието за тази година статис-
тиката отчита нарастване със 
7.7% на средствата на човек от 
домакинство спрямо същия период 
миналата година. Или в размер на 
1 541 лв.  Без съществена промяна 
остава потреблението на основни 
хранителни продукти. Увеличена е 
консумацията на месо от 7.8 на
8.2 кг, и на кисело мляко – от 7.3 на 
7.7 килограма на човек от домакин-
ството. Намалява консумацията на 
плодове – от 20.2 на 17.8 кг, на хляб 
и тестени изделия – от 21.8 на 21.3 
кг, и на зеленчуци – от 26.2 на 25.8 
кг. Без промяна остава потребле-
нието на захар.

Разходите на българина 
растат, доходите не!

Тревожна статистика – половина-
та от българите не могат да се 
справят с неочаквани финансови 
разходи. Това сочи последното про-
учване на Евростат. За 2017 г. ста-
ва въпрос за близо 53% от българи-
те. За сравнение в ЕС средният 
показател е бил 34%.

„В България едно заболяване може 
да значи тежест за бюджета между 
10 и 20 хил. лева. НЗОК не покрива 
огромна част от пособията, необ-
ходими за непредвидени обстоятел-
ства, свързани с влошено здраво-
словно състояние. А това може да 
ни коства здравето, за съжаление 
понякога и живота“, отбеляза в 
студиото на „България сутрин“ Ваня 
Григорова от КТ „Подкрепа“.

Според икономиста Кольо Парамов 
това са фатални условия, плод на 
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тени икономически дейности, при 
това с по-ниска работна заплата 
от тази на мъжете: хотелиерство 
и ресторантьорство – 16,8%, други 
дейности с 13,3%; обредни услуги; 
химическо чистене, пране, фризьор-
ски услуги, козметика – всички тези 
данни кореспондират с по-ниската 
пенсия на жените с 27,7% от тези 
на мъжете, по-голямата бедност и 
социално изключване. 

Аргументът, че разликата в запла-
щането на жените и мъжете произ-
тича от индивидуалния избор или 
предпочитанията на жените, тря-
бва да бъде поставена под въпрос 
по няколко причини: първо, т.нар. 
индивидуален избор е вграден в инс-
титуционални структури като со-
циалната система и нейното функ-
циониране. Второ, формирането на 
заплатите е сложен процес и често 
се основава на полови стереотипи, 
исторически развития и властови 
отношения.

„Затварянето на пропастта не е 
лесно – то се нуждае от подход, 
който разбира сложността на раз-
ликата в заплащането на жените и 
мъжете и как то действа на различ-
ни нива – професионално, организа-
ционно и държавно“, допълни още 
директорът на фондация „Фридрих 
Еберт“.

Според доц. Лилия Димова сектори-
те в България с най-голяма разлика 
в заплащането са здравеопазване 
(30%), преработваща промишленост 
(25%) и финанси (22%). Има обаче и 
обратни различия – в строителс-
твото мъжете получават с 13% 
по-малко от колежките си, а в адми-
нистративните дейности – с 25%.
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Срокът за актуализация 
на касовите апарати 

е удължен

Припомняме, че срокът, в който ре-
гистрираните по ДДС аптеки тряб-
ва да сменят или пренастроят ка-
совите си апарати, е удължен до 
края на март 2019 г. За всички оста-
нали търговци срокът остава не-
променен – юни 2019 г. за нерегис-
трираните по ДДС и краят на след-
ващата година за ползващите инте-
грирани автоматизирани системи 
за продажби – например търговски-
те вериги.

Важно е да се свържете с произво-
дителите на касовите апарати, 
които използвате, както и обслуж-
ващите ги сервизи, за да разберете 
какви софтуерни и/или хардуерни 
промени са ви нужни. Производите-
лите и разпространителите на 
софтуер за управление на продаж-
бите трябва да декларират пред 
приходната агенция, че продуктите 
им отговарят на изискванията. То-
ва задължение вече влезе в сила от 
1 октомври. Ако имате желание мо-
жете да се възползвате и от пре-
ференциалното предложение на 
Стинг за фискални устройства. 
 
С Наредба 18/2006  се въвеждат 
още доста  изисквания: прекратява 
се практиката на издаване на слу-
жебни бонове, популярна по заведе-
нията, както и издаването на стор-
но бележки на хартия. Допълнител-
но електронните магазини ще ми-
нат на регистрационен режим към 
НАП, въвеждат се и нови изисквания 
към бензиностанциите при отчита-
нето към данъчните.Промените 
засягат всички фирми в страната, 

които ползват касови апарати, соф-
туер за управление на продажбите, 
интегрирани автоматизирани сис-
теми за продажби. Става въпрос за 
около 440 хил. фискални устройства, 
като по предварителни оценки на 
НАП около половината от тях мо-
гат да се пренастроят софтуерно. 
Останалите вероятно ще трябва 
да се подменят с нови. От НАП 
твърдят, че фискът търпи загуби 
от около 330 млн. лв. всяка година 
от укриване на обороти, като най-
рискови са заведенията за хранене 
и баровете, търговците на дребно, 
продажбите на облекла и обувки, 
горивата.

Подмяната е с цел фискалните ус-
тройства да започнат да подават 
в реално време към НАП информация 
за всяка издадена касова бележка. 
Сега честотата е веднъж месечно, 
но след като наредбата влезе в си-
ла, информацията ще се подава на 5 
мин. Потребителите пък ще имат 
възможност да проверяват чрез 
разработено от НАП приложение 
дали касовите бележки, които полу-
чават, са реални. За целта те ще 
имат QR код.

F
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криптовалути. Със спад от близо 
15% Ethereum пък се върна на нива-
та си от юли 2017 г. – около 178 $. 
Към момента пазарната капитали-
зация на тази монета е 18.13 млрд. 
$ и е по-ниска от тази на Ripple от 
18.24 млрд. $. Двете монети и преди 
са си разменяли втората позиция, 
но това се е случвало заради силно 
покачване на цените на Ripple, кои-
то сега се понижават по-бавно от 
тези на Ethereum – само с 10% до 
0.46 $. Общата пазарна капитализа-
ция на дигиталните валути също 
слезе до рекордно за последната 
година ниво от 180.8 млрд. $. За 
последно този показател е имал 
толкова ниска стойност през ок-
томври 2017 г., преди да започне 
бумът на криптомонентите.

Ваксина срещу кибер грип
България отдавна не е периферия 
на кибератаките за източване на 
банкови сметки и визуализациите 
от шествията на най-популярните 
вируси върху географската карта 
добре илюстрират този факт. А 
предколедно тази опция е съвсем  
реалистична. Причината не е, че 
хакерите не знаят колко бедна е 
България, а защото потребители-
те и фирмите тук в достатъчна 
степен са небрежни към защитата 
на спестяванията си, с което ги 
правят уязвими за посегателства. 

По данни на БНБ в България има око-
ло 8 млн. дебитни карти за разпла-
щане и 900 хил. кредитни. Между 3 
и 5 млн. лв. на година се източват 
от престъпници. Сред съветите на 
експертите за безопасно използва-
не на дебитните и кредитните 
карти е да не позволяваме картата 

ло 120 лв. на работно място с ком-
пютър и фискален принтер. Подмя-
ната само на принтера струва 
средно 275 лв. според НАП.

Регистър на е-търговците

От НАП предлагат собствениците 
на онлайн магазини да минат на ре-
гистрационен режим. Те са длъжни 
да подават информация за дейност-
та и магазините си, домейна, вида 
на продаваните стоки. Данъчните 
ще поддържат публичен регистър 
на е-търговците. Тези изисквания 
влизат в сила 3 месеца след обна-
родването на наредбата в 
Държавен вестник.

Bitcoin се срина 

до рекордно дъно

Заради масовото обезценяване Ethe-
reum слезе под Ripple по пазарна ка-
питализация. Водещата дигитална 
валута Bitcoin загуби рязко над 14% 
от стойността си и днес се търгу-
ва на ниво от 5560 долара. Това е не 
само най-ниската стойност за 2018 
г., но и повече от 12-месечно дъно. 
За последно Bitcoin се продавал под 
5600 $ в началото на октомври 2017 
г. Понижението се случва след пери-
од от над два месеца, в които диги-
талната валута беше изключително 
стабилна около нивото от 6500 $. 
Към момента няма ясна причина за 
резкия спад в цената. Възможно 
обяснение може да се търси в наб-
лижаващия край на годината и жела-
нието на много инвеститори да 
продадат закупените си миналия 
ноември цифрови монети, за да из-
лязат все пак на някаква печалба.
Подобно негативно движение се 
наблюдава при всички основни  

Прекратява се и практиката на из-
даване на служебни бонове – особе-
но често срещана по питейните за-
ведения. Те ще бъдат длъжни да из-
дават само касови бонове, за да се 
изсветли сектора. Според оценки-
те на НАП 88% от питейните заве-
дения са високорискови по отноше-
ние на фискалната позиция. Влиза в 
сила и изискването сторнирането 
да не се прави с хартиена бележка. 
Вместо това то ще се прави чрез 
отделна функция в касовия апарат. 
Така НАП ще има информация за 
тези операции на своите сървъри.

Най-рисковите отчети

Една част от наредбата описва но-
вите изисквания към фирмите, кои-
то ползват софтуер за управление 
на продажбите. Това са компютър-
ни конфигурации, свързани с фискал-
ни принтери. Целта сега е да се 
прекрати възможността за манипу-
лация на софтуера. От НАП твърдят, 
че между 30% и 70% от оборота в 
тези обекти остава скрит. Според 
новите изисквания всеки произво-
дител и разпространител на соф-
туер за управление на продажбите 
трябва да декларира пред НАП, че 
продуктите му са в съответствие 
с изискванията. Търговците също 
са длъжни да се съобразят с новите 
промени, като това може да наложи 
ъпгрейд или подмяна на вече същес-
твуващите фискални устройства 
или софтуера им.

Засегнатите обекти са основно 
малки и средни предприятия и на-
брояват малко над 20.3 хил., като 
те използват общо 43 хил. фискални 
принтера. По оценките на данъчни-
те разходът за бизнеса за актуали-
зацията на софтуера е средно око-
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да пазаруват от сайтовете с нея-
сен собственик само с наложен 
платеж.

 Банки
Идва неблагоприятен 
икономически цикъл 

По-високи лихви и по-трудно пога-
сяване на взети кредити може 

да затруднят потребителите, про-
гнозираха подуправителят на БНБ 
Калин Христов и Петър Андронов в 
рамките на годишната конферен-
ция „Банките и бизнесът“ на в. Капи-
тал. „Заради обвързаността на кур-
са на българския лев с еврото случ-
ващото се в еврозоната директно 
се пренася в българската икономи-
ка. В края на тази година Европей-
ската централна банка (ЕЦБ) ще 
приключи политиката по наливане 
на пари в икономиката чрез изкупу-
ване на активи с количествени улес-
нения. До края на лятото на следва-
щата година най-вероятно ще има и 
увеличение на лихвените проценти.

„Като цяло тази политика на сериоз-
ни стимули дава резултат. След то-
зи стимул ние видяхме подобряване 
на икономическата активност в ця-
лата еврозона. То е повсеместно, 
дори в страни от периферията със 
силни структурни проблеми като 
Италия и Португалия, които също 
растяха, но с по-бавни темпове. То-
ва е аргументът, че приливът пов-
дига всички лодки, дори пробитите. 
Основният въпрос е дали това е 
движено изцяло от паричния стимул 
или от структурни подобрения“, ко-
ментира Калин Христов. В анализа 
си за банковата политика в еврозо-
ната той посочи, че има 2 страни, 
които не са прекарали 2 години във 

ни да попадне в чужди ръце, да па-
зим CCV кода, да се огледаме за 
камери. Трите цифри на CCV кода 
всъщност са ПИН код. Ясен Танев, 
експерт по фискална и дигитална 
сигурност, съветва да запомним 
този код и да го оцветим в черен 
маркер, за да не е достъпен за тър-
говците при пазаруване с картата. 

Истински хит напоследък са безкон-
тактните карти – удобни, практич-
ни, не се губи време да въвеждаме 
ПИН код при малки суми. Достатъч-
но защитени ли са обаче тези кар-
ти? При безконтактните карти съ-
що е важно да не обръщаме и да не 
показваме кода на гърба на карта-
та. Според Танев е мит, че в градс-
кия транспорт могат лесно да ни 
източат безконтактните карти 
чрез специални терминали. Освен 
това в България безконтактно мо-
же да се разплащат суми до 25 лв. 
След три плащания по 25 лв. за кра-
тко време, картата работи вече 
само с ПИН. 

6000 хил. онлайн магазина са заразе-
ни с вирус. От тях 10 са в България, 
обяви още Ясен Танев. По думите 
му търговците, които са предупре-
дени, не се интересуват и твър-
дят, че това не е техен проблем. 
Според Явор Колев от ГДБОП зара-
зените с вирус онлайн магазини са 
много повече, а в рамките на Бълга-
рия сайтовете за електронна тър-
говия „никнат като гъби“. Освен че 
продават пиратски стоки, не е яс-
но кой стои зад тях. Комисията за 
защита на потребителите (КЗП) 
се обръщала често към ГДБОП при 
жалби от засегнати с молба да се 
установи кой стои зад даден сайт. 
Много е трудно да се установи, 
уточни Колев. Той съветва хората 
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валутно-обменния механизъм ERM 
II – Гърция и Италия. Именно заради 
тях правилата са променени и за 
нашата страна.

„Ние сме приели към единния надзо-
рен механизъм, с цел да можем да се 
присъединим към ERM II, като усло-
вието е двата процеса да станат 
едновременно. Ако след преминава-
нето на оценката на ЕЦБ за готов-
ност на присъединяване на страна-
та към единния надзорен механизъм 
ние нямаме позитивно решение за 
ERM II, нито един от двата процеса 
няма да се случи“, каза Христов. 

Приливът повдига всички 
лодки, дори пробитите

Той посочи, че ERM II е официален 
критерий за влизане в еврозоната 
и напомни, че за 22 години във валу-
тен борд страната ни е доказала, 
че няма напрежение, а следващите 
2 години престой в „чакалнята“ ще 
са „дежа вю“, но много ще зависи от 
това как ще работи икономиката 
ни. Подуправителят потвърди, че 
ERM II е политическа конструкция, 
формат и решенията се вземат от 
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коригират „по-остро, когато има 
сигнал за увеличение на лихвите“ 
при промяна с намаление в потреб-
лението, инфлация, безработица.
Андронов съобщи, че през последни-
те седмици има промяна в ситуа-
цията на ипотечния пазар и за при-
мер даде Банско, където англичани  
имат интерес към покупка на апар-
таменти. По думите му конкурен-
цията между банките и високите 
нива на ликвидност в момента кара 
потребителите понякога да са не-
разумни. Когато склонността на 
хората да спекулират бъде подхра-
нена от банките и стигне до разме-
ри, в които получават лесно пари и 
инвестират в нещо, което не им е 
от първа необходимост, то внима-
нието ни трябва да се повиши.

Нормативни  
промени

Колеги, в този кратък преглед ви 
представяме основните проме-

ни от последния месец на годината 
в нормативната уредба, регулираща 
търговията с лекарствени 
продукти.

	 •Наредба	№4	за	условията	и	ре-
да за предписване и отпускане на 
лекарствени продукти – в сила от 
16.11.2018 г. Със заложените проме-
ни се цели създаването на предпос-
тавки за по-голям контрол върху 
предписването на лекарствените 
продукти, съгласно разписаните те-

финансовите министри на страни-
те от еврозоната плюс ЕЦБ. „Про-
цесът на оценка на критериите по 
европейския надзорен механизъм се-
га върви в законодателството – 
надзорният мандат от БНБ да се 
прехвърли в ЕЦБ, като целта е кри-
териите от евродирективата да 
са еднакви за всички страни от ев-
розоната.

Калин Христов е категоричен, че 
като цяло в момента кредитиране-
то расте с много бързи темпове, а 
икономиката вече е под върховата 
си форма, което означава, че тряб-
ва подготовка за следващия негати-
вен икономически цикъл. „Преди две 
години растежът се движеше от 
износа, но сега той е доминиран от 
потреблението и това се вижда от 
банковата статистика за 2017 г. и 
първите 6 месеца на 2018 г. Има ма-
сирано преоценяване на лихвите по 
депозитите, което се пренесе при 
кредитите. От средата на 2015 г. 
има спад на лихвения марж с 1,5%.

Петър Андронов, председател на 
управителния съвет на Асоциация-
та на банките в България и главен 
изпълнителен директор на ОББ, 
потвърди, че консолидацията на 
банки в България е нормален процес 
за увеличение на ефикасността им. 
„Повече трябва да ни вълнува „нор-
мализацията“, за която говори Калин 
Христов“, коментира банкерът как 
банковото кредитиране ще влияе 
на растежа през 2019 г. Той заяви, 
че икономическият растеж навлиза 
в етап на плавна корекция, която 
някои наричат „нормална корекция“, 
а други „мека рецесия“. 

Банкерът препоръча да се намалят 
ценовите дисбаланси, които да се 

16

рапевтични схеми. Те са в съответ-
ствие с фармакотерапевтичните 
ръководства за лечение на злокачес-
твени солидни тумори и хематоло-
гични заболявания на лицата под и 
над 18-годишна възраст от комиси-
ите, оторизирани за тази дейност.
Наредбата засяга и контрола на 
НЗОК върху разходите за лекарст-
вените продукти, заплащани за те-
зи заболявания в болничната помощ 
с обществени средства. Освен то-
ва ще способства за създаване на 
електронно досие на пациентите.
 
Прави се връзка с чл. 327, ал. 2 на 
НРД за 2018 г., където се изисква 
проверка за коректността на отчи-
тането в ежедневните файлове, ко-
ито съдържат информация за инди-
видуалните дози приложени на паци-
ентите и информация за остатъч-
ните количества. Друга съществе-
на промяна е, че вече ще се унифи-
цират данните от документите 
при предписването на лекарствени 
продукти с лекарствения лист, ка-
то се въвежда „терапевтичен фиш, 
съгласно новото приложение №5 б“. 

Въвежда се и „Журнал за разтваряне 
на лекарствени продукти за лече-
ние на онкологични/онкохематоло-
гични заболявания, съгласно Прило-
жение №9“ и Опис на неизползваеми-
те остатъци от лекарствени про-
дукти за лечение на онкологични/он-
кохематологични заболявания. Т.е. 
в болничната аптека ще се просле-
дяват  използваните количества 
лекарствени продукти и ще се оп-
тимизира процеса. 

В Заключителните разпоредби на 
Наредба 4 са заложени и промени в 
Наредба №8 от 2009 г. за утвърж-
даване на медицински стандарт 



„Клинична хематология“, както и в 
Наредба №28 от 2008 г. за устрой-
ството, реда и организацията на 
работата на аптеките и номенкла-
турата на лекарствените продук-
ти. С допълнението в Наредба №8 
е заложено, че Клинична комисия мо-
же да се създава и към хематологи-
чни структури от II ниво на компе-
тентност в лечебните заведения, 
в които работят най-малко трима 
лекари с призната специалност по 
„Клинична хематология. 

С промяната се цели разширяване 
на кръга от лечебни заведения, в ко-
ито могат да се създават Клинич-
ни комисии, както и подобряване на 
достъпа на пациенти до иноватив-
ни лекарствени продукти. Чрез про-
мяната в Наредба №28 се цели оси-
гуряване на непрекъснатост на про-
цеса на клиничното изпитване, като 
се дава възможност, когато лечеб-
ното заведение не разполага със 
собствена аптека или същата не 
работи с лекарствените продукти 
и медицинските изделия, те да се 
съхраняват в подходящи за целта 
помещения и ще се отпускат след 
одобрение от фармацевт, член на 
изследователския екип. Финансови-
те средства за прилагането на на-
редбата за изменение и допълнение 
на наредбата са в рамките на бюд-
жета на НЗОК и МЗ и няма да са в 
тежест на бюджетите на изпълни-
телите на медицинска помощ. 

•Нареба	№10	от	24.03.2009	г.	за	ус-
ловията и реда за заплащане на ле-
карствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 и т. 2 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната меди-
цина, на медицински изделия и на ди-
етични храни за специални медицин-
ски цели, както и на лекарствени 
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продукти за здравни дейности по 
чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за 
здравето.

Причините, които наложиха прие-
мането на измененията и допълне-
нията на наредбата, са свързани с 
необходимите мерки, които тряб-
ва да се предприемат с оглед опти-
мизиране разходите от бюджета на 
НЗОК за МИ. Според МЗ тези проме-
ни в Наредба №10 от 2009 г. имат 
за цел установяване на по-добър ба-
ланс между определените за запла-
щане от НЗОК стойности за МИ и 
достъпа на здравноосигурените до 
необходимите им, съобразно здра-
вословното им състояние МИ. Пре-
дложените изменения и допълнения 
в наредбата засягат частта, рег-
ламентираща субектите (произво-
дители и ТЕ), на които НЗОК може 
да заплаща за вложени МИ, прило-
жими в болничната помощ.  

Предлаганите изменения 
и допълнения са следните: 
 1.  Регламентира се заплащане-
то от Касата на част от групите 
МИ  на производители на медицинс-
ки изделия или търговци на едро.

 2. Регламентира се списък с МИ 
по групи, които НЗОК заплаща в ус-
ловията на болничната медицинска 
помощ, и стойността, до която ка-
сата заплаща за всяка група с 2 час-
ти: МИ, заплащани на лечебни заве-
дения в изпълнение на договорите 
за оказване на болнична медицинска 
помощ, както и МИ, заплащани на 
производители или търговци на ед-
ро с медицински изделия или техни 
упълномощени представители, склю-
чили договори с НЗОК за доставка-
та им по реда на Наредбата за ус-
ловията и реда за съставяне на 
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списък на медицинските изделия, 
по която те се заплащат.

 3. Прецизират се и текстове, 
свързани с отчитането на вложе-
ните МИ. Създава се регламент за 
вида на документите, които произ-
водителите/търговците на едро 
с медицински изделия представя за 
заплащане от списъка: 

 1. Фактура или електронна 
фактура;
  2. Обобщена справка за доста-
вените и вложените МИ по съот-
ветни клинични пътеки, отчетени 
от лечебните заведения през пред-
ходния месец, получена от НЗОК в 
изпълнение на договорите за дос-
тавка на МИ по реда на наредбата;
 3. Спесификация за доставените 
и вложените МИ по съответни кли-
нични пътеки през предходния ме-
сец, съответстваща на количест-
вата по справката по т. 2.

Медицинските изделия ще се запла-
щат ако са отчетени от лечебни-
те заведения по реда, установен в 
националните рамкови договори, 
приложими през годината.
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око. Продължителността на лечението 
с тази доза обикновено варира от 
няколко дни до максимум 14 дни. За 
избягване на рецидив при преустано-
вяване на лечението се препоръчва 
постепенно намаляване на дозата 
до една апликация през ден.

Френската фармацевтична 
фирма „Laboratoires THEA“ пусна 
на пазара новия си продукт 

SOFTACORT (СОФТАКОРТ)
Хидрокортизон 3,35 mg/ml капки за очи, 
разтвор в еднодозов контейнер

Продуктът, както и всички останали 
препарати на фирмата, е без консервант. 
Представянето му беше на годишната 
среща „Новости в офталмологията“ на 
23-25 ноември в Риу Правец. 

Лекцията, изнесена от проф. Алекс Шорт 
от Великобритания беше посетена от 
повече от 500 офталмолози. Показан е за 
лечение на леки неинфекциозни алергични 
или възпалитeлни заболявания на конюнк-
тивата. Препоръчителната доза е 2 
капки, 2 до 4 пъти дневно, в засегнатото 

проф. Алекс 
Шорт



Синапсис  България ООД, 
бул. „Шипченски проход” № 18, 1113 София, офис 110, Търговски център Галакси 
Tел: + 359 2 444 24 66
e-mail: office@synapsis.bg; web: http://www.synapsis.bg/ 

OTC       ОТС продукти                     







 ~ Температура
 ~ Болка 
 ~ Изгаряне

Шуслерова сол №3 Ferrum phosphoricum D12

 СПЕШНАТА ПОМОЩ ПРИ

 ~ Травми
 ~ Начално възпаление

 y Начален стадий на всички възпалителни 
заболявания и инфекции  

 y Остри наранявания – порязвания, охлузвания, 
натъртвания и контузии

 y Изгаряния и свързаните с тях болки и 
симптоми на възпаление

 y Диария или обстипация

•	 При температура до 38,5°C, зачервено гърло, 
начало на вирусна инфекция

•	 Непосредствено след травма или изгаряне 

•	 При диария 

На 5-10 мин. по 1 табл. до облекчаване на 
симптомите

След това 3 по 1-2 табл. дневно до пълно по-
добрение

ДОЗИРОВКА





Опитваме се да живеем здравословно – спор-
туваме, храним се балансирано и разнообразно, 
приемаме имуностимуланти и витамини, но 
все не можем да се отървем от чувството 
на отпадналост и умора, усещаме напрежение 
и раздразнителност, а сърцето бие ускорено. 
Причината може да се корени в това, че не си 
набавяме достатъчно от така важните за 
тялото минерали – магнезий и калий.

Магнезият допринася за нормалния синтез 
на белтъчини и за нормалната функция на 
мускулите. Той участва и в процеса на делене 
на клетките. Калият е електролит, който 
е отговорен за провеждането на енергията 
в тялото ни. Този процес е от значение, за 
да могат мускулите ни да се съкращават, а 
нервните импулси, храносмилането и сър-
дечната дейност да протичат правилно. 

Калият и магнезият са вътреклетъчни мине-
рални вещества, които спомагат за намаля-
ване на физическата и психическа умора, за 
нормалното функциониране на мускулите и 
стомашно-чревната система. Благоприят-
стват електролитния баланс, допринасят 
за нормалното състояние на метаболизма и 
производството на енергия. Te подпомагат 
нормалната функция на сърдечно-съдовата 
система, поддържат нервно-мускулната 
възбудимост и проводимост и допринася за 
минерализацията на костите. 

Магнехарт Актив е минерална хранителна 
добавка, която съдържа двата ключови мине-
рала – магнезий и калий. Магнехарт Актив 
съдържа и Шафранка, която също оказва бла-
гоприятен ефект върху сърдечно-съдовата 
система, както и L-аспарагинова киселина, 
подпомагаща производството на останалите 
аминокиселини и участваща в синтеза на 
белтъците. Ефервесцентните сашета 
Магнехарт Актив презареждат тялото 
за по-пълноценен и качествен живот!

MAGNEheArt
          Актив

За повече сила 
         и енергия!



ХрХранителни добавки                     



Бъбреците са чифтен орган. Тяхната основна функция 
е очистителна. Те изчистват азотни тела от кръвта, 

урея и креатинин, регулират електролитния и водно-соле-
вия баланс, артериалното налягане и еритропоезата. 
За едно денонощие през бъбрека преминава и се очиства 
един тон кръв, което ги прави един от най-работливите 
органи в човешкото тяло.

Бъбреците и пикочните пътища често са подложени на 
вредни фактори: екзогенни (преохлаждане, прегряване, 
небалансиран хранително-питеен режим, обездвижване 
на организма) и ендогенни (вродени аномалии, болести на 
обмяната и др.). За поддържане нормалната им функция е 
необходимо човек да приема над два литра вода за 24 часа. 
Много често казвам на моите пациенти „Бъбрекът обича 
топло и вода“.

Фитотерапията (билколечение) вече е заела своето 
място и значение в профилактиката и лечението на 
заболявания на бъбреците и пикочните пътища. 

Therapy TEA
Професор д-р Митко Цветков

Освен хирургични и медикаментозни методи, в 
своята практика редовно прилагам билколечение. 
С най-голямо удовоствие Ви представям моя девет-
компонентен билков чай. Създадох тази лечебна 
билкова комбинация в резултат на своята 45-годишна 
практика в лечението на заболявания на бъбреците, 
пикочните пътища и пикочния мехур. Therapy TEA 
е събрана естествената сила и могъщество на 
българските билки.

Чаят подобрява функцията на бъбреците и предпазва 
от образуване на камъни и песъчинки. Подпомага 
значително елиминирането на конкрементите след 
разбиването им в бъбреците и уринарния тракт. 
Изключително е ефективен при профилактика и ле-
чение на остри и хронични пиелонефрити и цистити. 
Редовният прием на чая повишава имунната защита 
на организма, стимулира диурезата и регенерира 
тъканите.

Ежедневният прием на този лечебен билков чай 
подобрява очистителната функция на бъбреците. 
При пациенти със завишени стойности на урея и 
креатинин чаят оказва изключително благотворно 
действие. Благодарение на мощната си растителна 
комбинация, Therapy TEA за чисти бъбреци и пикочни 
пътища на проф. Цветков е изключително ефективен 
с доказани в практиката свойства.



АНСС®

японският биотехнологичен 
отговор на вирусните инфекции

Холистичната и всеобхватна гледна точка за 
болестта и здравето лансира идеята, че след 

като имунната система присъства навсякъде и засяга 
целия организъм, е логично тя да се засили, за да се 
бори, предотвратява и/или лекува широк спектър 
от здравословни проблеми.

Откритието на японските учени, направено през 
1987 г. се състои в уникалния метод за производство 
на екстракт от лечебната гъба шийтаке, позната 
и използвана при лечението на различни заболявания 
от векове. Продуктът на японската биотехнологична 
компания Amino Up с търговско наименование АНСС® 
(Активен Хемицелулозен Комплекс) се произвежда 
единствено в завода на компанията в гр. Сапоро, 
Япония. Г-н Шотаро Кудо, представител на Amino Up 
беше любезен да разясни действието на продукта и 
отговори на няколко въпроса, засягащи приложението 
на продукта АНСС® като съпътстващо средство при 
лечението на заболявания, изискващи мобилизацията 
на имунната ни система.
  
AHCC® е мощен стимулатор на имунната система, 
който отключва защитните сили на човешкия орга-
низъм и подкрепя ефективното му противодействие 
на редица тежки заболявания.

Способността на АНСС® активно да укрепва 
имунитета, означава ли, че е подходящ и за 
здрави хора?

Особеното при хората, които се считат за здрави, е 
поставяне извън тяхното внимание на въпроса какво 
трябва да се направи за оптимално поддържане на 
имунната им система за противодействие на непре-
къснатите „атаки”, на които е подложена при съвре-
менния начин на живот. Това е на първо място стреса, 
замърсената околна среда, различните вирусни инфек-
ции и др. В това отношение профилактичният прием 
на АНСС® е средство, което в Япония е едно от основ-
ните  за подкрепа на имунната система. Много добри 
резултати са получени при приложението му в превен-
цията срещу грип. В САЩ например продуктът се 
използва масово при грипни епидемии. 

Как АНСС влияе върху имунната система при 
човека и с какво е по-различен от другите 
имуностимулатори?

Механизмът на влияние върху имунната система 
може да бъде различен в зависимост от посоката 
да действие, заложена в състава на различните иму-
ностимулатори. Не бих искал да сравнявам различ-
ните имуностимулатори, съществуващи на пазара. 
Този подход не е присъщ на компанията Amino Up. 
Мога да кажа само, че механизмът на действие на 
АНСС® е свързан с увеличаване броя на Т-клетките,
НК – клетките, макрофагите и другите „оръжия” на 
имунната система. Специфичното за АНСС® е уни-
калната технология, позволяваща драстичното на-
маление  размерите на молекулите на активното 
вещество, което води до повишаване в пъти на 

ефективното му ус-
вояване от организма. 

Какви са новините за 
приложението на 
АНСС®? До нас 
достигна информация 
за прилагането му при 
лечението на човешки 
папиломен вирус (HPV), 
какво може да ни 
кажете за това?

Интересът към HPV е голям. Това е най-честата 
инфекция, предавана по полов път. Установено е от 
група учени от Университета в Тексас положител-
ното му влияние върху най-честите проявления на 
този вирус. При откриване навреме на проблеми, 
свързани с HPV и провеждане на съответното ле-
чение, включващо и приложението на АНСС®, биха 
могли да бъдат избегнати усложнения, свързани с 
онкологични заболявания на маточната шийка. Тук 
трябва да се посочат като най-важни елементи 
превенцията, подходящата имунизация и здравната 
култура на хората.



заедно в полза на обществото 
и природата

и



 ВЪВ ФРАНЦИЯ

Спрей за нос и гърлоСпрей за нос и гърло
Сироп за нос и гърлоСироп за нос и гърло





KКозметика                     





Медицински
изделия М

 

КОНТЕЙНЕР ЗА УРИНА И ПРОБИ 
НЕСТЕРИЛЕН
15 мл, с винтова капачка, 
индивидуално опакован

КОНТЕЙНЕР ЗА УРИНА И ПРОБИ 
СТЕРИЛЕН
15 мл, с винтова капачка, 
индивидуално опакован

КОНТЕЙНЕР ЗА ФЕКАЛИИ 
СТЕРИЛЕН
15 мл, с винтова капачка с лъжичка, 
индивидуално опакован

Всички контейнери с капачка са индивидуално опаковани и са стерилизирани чрез Гама стерилизация (Радиация – R). 
Това ги прави стерилни и вътре в контейнера.
Всички продукти са регистрирани в ИАЛ и са разрешени за употреба в страната, с нужните сертификати.





Чувствителната кожа
           се нуждае от
               слънцезащита,

hipp.bg

която да бъде
       изключително
                 щадяща. 

HiPP слънцезащитни 
продукти

   Без наночастици

   Без парфюми 

   Без емулгатори

Аз гарантирам това с моето име.



...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1; 
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg

По лекарско предписание!
КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, 
рег.№ 20020502.


