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Бизнесът поиска отсрочка за 
подмяната на касовите апарати

МИЛА КИСЬОВА

Новите изисквания към ка-
совите апарати са пореден 
удар върху всички нормални 
фирми, които съвестно от-
читат и плащат данъци. За 
това алармираха засегнати 
търговци и браншови органи-
зации по повод промените в 
наредбата за фискалните ус-
тройства, които МФ и НАП 
налагат с цел да преустановят 

злоупотребите с неотчитане 
на търговските обороти. 
Над 100 млн. лв. ще струва 

на бизнеса да отговори на но-
вите изисквания за касовите 
апарати. По данни на НАП 
около половината от близо 
400 000 регистрирани фискал-
ни устройства  трябва да бъ-
дат сменени, а останалите – 
ъпгрейднати. 

Още - на 6-а стр.
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На 9-а стр.

Спешни грижи трябва 
да има и за политиците 
с увреждания

След близо тричасов 
разгорещен дебат 
вчера Надзорният 

съвет на здравната ка-
са одобри план-сметка-
та, с която  институцията 
ще  плаща за лечение и 
ще се опитва да погаси 
старите си дългове дого-
дина.  Наред с новината, 

че за това през 2019 г. са 
предвидени 4.350  млрд. 
лв. - с 490 млн. лв. повече 
спрямо т.г., надзорниците 
направиха сериозни изме-
нения  в няколко  основни 
за здравната система за-
кона – за здравното оси-
гуряване, за лечебните за-
ведения, за лекарствата и 

за здравето. Фундаментал-
ните промени са събрани 
в 40-те страници,  пъхнати 
в  преходните и заключи-
телни разпоредби на зако-
на  за бюджета на НЗОК, 
който не се публикува за 
обществено обсъждане, а 
минава през Надзорния 
съвет на касата, тристран-
ката и МС, преди да влезе 
в парламента. До момен-
та той не е публикуван 
официално, но от няколко 
дни различни варианти се 
въртят в публичното прос-
транство. Именно начинът 
на прокарване на проме-
ните предизвика напре-
жение сред надзорниците 
вчера - проектът беше 
одобрен с шестте гласа на 

представителите на държа-
вата, КНСБ и пациентите, 
против гласува КРИБ, а 
БСК и КТ „Подкрепа“ се 
въздържаха.
Новият орган за меди-

цински надзор ще бъде 
със статут на изпълнител-
на агенция към министъ-
ра на здравеопазването, 
като министърът ще на-
значава изпълнителния й 
директор - условието е да 
го съгласува с министър-
председателя. Той поема 
правата и задълженията 
на агенция „Медицински 
одит“ - най-общо тя тряб-
ваше да контролира как 
се харчат парите в болни-
ците, какво е качеството 
на медицинските услуги, 

спазват ли се медицин-
ските стандарти и права-
та на пациентите, както и 
да следи за корупционни 
практики и пр.
В  бъдещата мегаструк-

тура се прехвърлят почти 
всички административни 
дейности, извършвани в 
момента от МЗ и различ-
ни други звена в системата 
- агенции и инспекции. Тя 
ще извършва регистрация 
на  лечебните заведения 
за извънболнична помощ 
и хосписите, издаване на 
разрешения за осъществя-
ване на лечебна дейност 
за лечебните заведения за 
болнична помощ, центро-
вете за психично здраве, 
центровете за кожно-ве-

нерически заболявания, 
комплексните онкологич-
ни центрове, домовете за 
медико-социални грижи и 
диализните центрове. „По 
този начин всички ад-
министративни режими, 
свързани с регистрация 
или разрешаване на осъ-
ществяването на лечебна 
дейност от всички лечеб-
ни заведения  независимо 
от техния вид, както и 
по отношение на всички 
дейности, извършвани от 
тях, ще се осъществяват 
от един държавен орган, 
който ще осъществява и 
контрола върху тези дей-
ности“, обясняват вноси-
телите.
(Продължава на 3-а стр.)

ЯНА НИКОЛОВА, ЕЛЕНА НЕСТОРОВА

Безпрецедентна  власт ще се съсредоточи в нов 
мегаорган, който ще контролира почти всички 
сфери на здравната система. С преходните и 
заключителни разпоредби на законопроекта за 
бюджета на НЗОК за 2019 г. управляващите 
предлагат създаването на Агенция за медицински 
надзор. Тя получава огромни правомощия да влияе 
върху болници и дейности, включително транс-
плантациите и асистираната репродукция.

Мегаорган получава безпрецедентна 
власт над здравната система
Управляващите прокарват фундаментални промени в сектора през бюджета на НЗОК

Майките на деца с увреж-
дания започнаха безсроч-
ни протести, за да пода-
де оставка вицепреми-
ерът Валери Симеонов.  
В понеделник блокираха 
достъпа до центъра на 
София по бул. „Донду-
ков“. На протести се 
вдигнаха и Варна, Враца, 
Стара Загора, Пловдив, 
Силистра, Плевен и Па-
зарджик. Борисов отказа 
да поеме отговорност за 
поведението на вицепре-
миера и дори се завайка, 
че исканията на майките 
могат да бутнат прави-
телството, тъй като 
създават разкол в коали-
цията. 

Още – на 2-а стр.

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Евро 1.95583

USD 1.70161 (-0.00365)
CHF 1.70725 (-0.00524)
Злато 2082.47 (-8)
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