Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Капитал Daily
√ Правителството ще затваря болници, но още не е ясно кои
Здравната вноска засега няма да се увеличава, предвижда проектът за здравна стратегия до 2020 г.
Проектът за Национална здравна стратегия 2014 - 2020 не предвижда здравна реформа през следващите поне три
години и в него е посочено, че средствата за здраве не само няма да се увеличат, но и ще намаляват – от 4.88% до 4.68%
и 4.85% от брутния вътрешен продукт (БВП), стана ясно на общественото й обсъждане с екипа на здравното
министерство, касата, съсловни и пациентски организации. Това ниво е най-ниското в ЕС, където средно вложените
средства в здравеопазване са около 8% от БВП.
В допълнение няма детайлна стратегия и за премахване на корупционните и нерегламентираните доплащания за
лечение. Според пациентските организации в момента българинът доплаща 49% от необходимите средства за
медицинска помощ, което от своя страна е най-високото ниво в ЕС.
Без увеличение на вноски
Засега здравната вноска няма да се увеличава, съобщи министърът на здравеопазването Таня Андреева по време на
общественото обсъждане на стратегията. От следващата година ведомството отново ще покрива плащанията за
ваксините от задължителния имунизационен календар и процедурите по инвитро оплождане, които през тази година
бяха прехвърлени на здравната каса.
Под въпрос обаче е дали държавата ще има достатъчно средства, за да поеме отново заплащането на интензивните
грижи (реанимацията). От тази година тя също се покрива от здравната каса, но средствата за спасяване на
тежкоболните са недостатъчни и това е една от причините болниците да трупат дългове.
Проблемът със здравно неосигурените
Управителят на здравноосигурителната каса Румяна Тодорова отбеляза, че акцент в работата на институциите трябва да
бъде решаването на въпроса със здравно неосигурените. По данни на приходната агенция техният брой е достигнал 2
млн. души към 30 юни 2013 г. Това са приблизително половината от осигуряващите се за здраве, върху чиито вноски
основно се крепи здравната система. Държавата пък плаща осигуровките на 4.5 млн. души – деца, пенсионери, майки,
войници, държавни служители - общо 941 млн. лв., а около 2 млн. осигурени внасят 1.749 млрд. лв. за медицинска
помощ.
Според Тодорова трябва да се направи остойностяване на здравните услуги, за да има пълна яснота какво лечение може
да се плати с наличните средства. По думите на министър Андреева в момента се прави анализ защо държавните
болници задлъжняват и основната теза е, че плащанията от касата за работата им са недостатъчни. По последни данни
дълговете на клиниките са общо 390 млн. лв. и просрочията им нарастват.
Неизвестни условия за болниците
В стратегията е заложен широк достъп на пациентите до медицинска помощ, подпомагане на малките лечебни
заведения. В същото време броят на болниците в България е два пъти по-голям от средното ниво в ЕС спрямо
населението и най-видната "реформа" е обещанието на здравния министър част от клиниките да не могат да работят с
НЗОК, ако не отговарят на европейските стандарти за качество. В момента и медицинските стандарти, и критериите за
качество, както и лицензите на клиниките се издават от самото ведомство, което освен това стопанисва 226 държавни и
общински болници.
В стратегията не е записано обаче кои точно болници не отговарят на изискванията, нито какви са самите изисквания.
Освен това липсва прогноза колко и какви клиники са необходими през 2020 г. От лекарския съюз реагираха остро и за
това, че стратегията се разглежда отделно от екшън плана за изпълнението й, в който трябва да бъдат предвидени
конкретни мерки и срокове за преструктуриране на здравния сектор.
Според здравния министър съсловните и пациентските организации трябва да изпратят своите допълнения по
стратегията до 10 дни, а след това отново ще има обществено обсъждане на окончателния проект. След приемането му,
евентуално през октомври, ведомството ще пише и обсъжда екшън плана. Принципно стратегията е необходим
документ, за да може България да кандидатства за средства от еврофондовете през следващия програмен период.
Досега с пари от ЕС са направени ремонти и е купена апаратура за държавните болници на обща стойност 148 млн. лв.
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Вестник Дневник
√ Здравното министерство предлага втори стълб в осигуряването на пациентите
Здравното министерство предлага да се въведе втори стълб в здравното осигуряване, съобщи Би Ти Ви. Идеята е
пациентите да имат гарантиран достъп до допълнителни услуги.
Това стана ясно при обсъждането от обществения съвет на проекта за Национална здравна стратегия 2014-2020. По
мнението на експертите в него липсва цялостна визия как ще изглежда здравеопазването в страната през 2020 година,
как ще бъдат решени сегашните проблеми на системата и как това ще се случи с предвиденото финансиране.
Въвеждането на втори здравноосигурителен стълб, който обмислят в здравното ведомство, може да се случи най-рано
след 2-3 години. Идеята е касата да плаща за основен пакет, а вторият стълб да покрива допълнителни услуги. Засега не
е ясно дали ще се наложи вдигане на вноската.
"Дали от вноската, която е в момента 8%, да започнем да отделяме по процент и реално касата да работи със 7%, или да
се направи увеличение с 1%, който да започва да се натрупва, или този процент плюс още един от сегашната вноска и да
станат два и да се натрупват, за да може такъв ресурс да се натрупа", обяснява вариантите д-р Таня Андреева, министър
на здравеопазването.
И лекарите, и пациентите по принцип подкрепят реформата, но при определени условия.
"Когато се говори за увеличаване на здравната вноска, първо трябва да се съберат тези вноски, които към този момент
са несъбрани от здравно неосигурени", смята д-р Юлиан Йорданов, Български лекарски съюз.
Скоро ще започне остойностяване на медицинските услуги, за да е ясно какво може да си позволи да плаща касата. От
следващата година тя спира да плаща за асистираната репродукция и ваксините. Дейностите ще бъдат върнати към
здравното министерство.
Вестник Стандарт
√ Всички разрешителни за строеж при кмета
ЕС ни дава пари за общи устройствени планове, с тях пестим 40% от усилията на инвеститорите
Инвеститорите ще получават всички разрешителни за строеж и становища от местното ВиК и енергото при изграждане
на нови сгради на едно място - в общината. Това ще стане възможно, ако бъде приета идеята на вицепремиера Даниела
Бобева, която е една от общо 24-те мерки за облекчаване на бизнеса. Чрез въвеждането на комплексна услуга общината
и държавата ще подпомагат инвеститорите, обясни председателят на регионалната комисия към парламента Димчо
Михалевски. След като общините приемат общите си устройствени планове, те ще могат да дават всички строителни
разрешителни с минимални усилия за справка в документите и информацията, с която разполагат, обясни депутатът.
Опростяването на процедурите, намаляване на съгласувателните режими и приемане на точни правила за това колко
време отнема всяка стъпка от инвестиционния процес ще спести 40% от усилията на инвеститорите, обясни Михалевски.
За инвеститорите най-важна е предвидимостта и тя може да се постигне с ясни срокове, допълни той. В момента
основен проблем е липсата на общи устройствени планове, като от 264 общини у нас 220 не разполагат с такива. Затова
се водят преговори с Брюксел, за да се отделят средства по ОП "Техническа помощ" за провеждане на първата фаза от
изготвянето на ОУП - събиране на данни, обясни Михалевски. Разговорите с Европейската комисия са страната да получи
още средства за довършване на процеса през следващия период на европомощта от ОП "Добро управление".
Предвижда се и разделяне на Закона за устройство на територията на два нормативни акта - за територията и
регионалното развитие и за инвестиционното проектиране. Съвместно с бранша се подготвя и карта на проблемите в
строителството.

Вестник 24 часа
√ Анелия Клисарова: Делегираните бюджети на училищата остават, но се оптимизират
Делегираните бюджети на училищата ще останат, но вече ги оптимизирани. Това заяви министърът на образованието
Анелия Клисарова пред Нова телевизия.
Оптимизацията ще стане на база външното оценяване след 4-ти клас и 7-ми клас, което според Клисарова ще даде
обективни критерии за оценяването на работата на учебните заведения. По думите й бюджетите няма да зависят от
броя на децата, а от по-добрите резултати на учениците.
Според министъра училищата не бива да се делят на качествени и некачествени, престижни и непрестижни.
„За да имаме ефективно образование, ни трябват ефективни учители", заяви Клисарова.
Министърът заяви, че много би искала да успее да гарантира 5% от БВП за образование, но това е много трудно.
Министър Клисарова уточни, че тази година няма да има промени в учебните програми като подчерта, че българските
класици категорично трябва да останат, тъй като те са „нашата национална гордост". Промените ще влезнат с новия
закон за средното образование.
По думите на Клискарова, важен остава дебатът за лекарите в училище, като тяхната ролята е предимно за
профилактика.
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