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√ Бизнесът след срещата с кабинета 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Асоциация на индустриалния капитал 
Не сме толкова наивни, за да смятаме, че ще получим отговор на всичките си въпроси на подобен форум. Като цяло сме 
доволни от срещата. Останахме с впечатление, че има пилот в кабината на самолета. В изказването си дадох две 
предложения. Първото е набирането на капитал за финансиране на големи инвестиционни проекти да може да става 
през борсата. Втората ни идея е на фондовата борса да се листват миноритарни пакети (10-25%) от държавни компании 
като АЕЦ „Козлодуй", АДИС. Това ще налее свеж ресурс в компаниите и ще ги направи по-прозрачни, защото ще се 
управляват като корпорации и ще се отчитат всяко тримесечие. Не получих конкретен отговор от премиера Орешарски 
дали одобрява предложенията ни, но сме обнадеждени, че не получихме и отказ за реализирането им. 
--- 
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ, Асоциация на зьрнопроизводителите 
Не смятам, че целта на форума беше да ни е полезен. По-скоро кабинетът цели да е полезен на себе си и използва 
въпросите и критиките от бизнеса, за да си свери часовника. Това не е лош ход, ако се използва за промяна на политики. 
Не успяхме обаче да зададем въпросите си към премиера Пламен Орешарски. Искахме да го попитаме дали ще 
предприеме мерки за подпомагане на земеделието, за да стане водещ икономически отрасъл. Не може да има рестарт 
на икономиката, както беше озаглавен форумът, без силно развито земеделие. Искахме да направим и един коментар - 
за последните 25 години никой не написа работеща стратегия за сектора. Да, такива документи има, но те нямат нищо 
общо с реалността. Стратегията трябва да отразява бита, културата и традициите, както и климатичните особености. 
--- 
ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ, мениджър на ЧЕЗ за България 
Срещата с правителството е много полезна, защото позволява взаимно сверяване на часовниците. Според мен най-
ключовите въпроси са свързани с енергетиката. Интересува ме кога и как ще бъде решен проблемът с междуфирмената 
задлъжнялост в сектора и как ще бъде компенсиран недостигът от 2,5 млрд. лева, който е формиран в държавната 
Национална електрическа компания. Задал съм питането си писмено към правителството и се надявам на отговор. 
От това зависи какво ще се случи с енергетиката и дали компаниите ще имат достатъчно средства, за да могат не само да 
се похвалят с растеж, но и с инвестиции. 
При тази задлъжнялост в момента е трудно да се присъединяват нови мощности и не знам какво би станало, ако дойде 
нов инвеститор и поиска да построи завод, а ние да го свържем към мрежата. 
--- 
ЙОСИФ АВРАМОВ, Българска търговско-промишлена палата 
Удовлетворен съм от срещата на правителството с бизнеса. Имаше доста наболели въпроси, които получиха 
задоволителен отговор. Най-болните проблеми за малкия и средния бизнес са по отношение на финансирането. 
Похвално е, че Българската банка за развитие ще развие нова гаранционна схема заедно с 13 търговски банки. Надявам 
се това да реши проблема с финансирането. Приветствам линията на правителството за намаляване на 
административната тежест. Важно е и решаването на проблема с мудната правосъдна система. Това не зависи от 
правителството, но е основна причина чуждите инвеститори да напускат България. Приемането на нов Наказателен 
кодекс е похвално, но той трябва да се съгласува с бизнеса. Не е нормално работодателят да лежи в затвора за няколко 
хиляди неплатени осигуровки по причини, които не зависят от него. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Монитор 
 
√ Жан–Клод Трише предупреди: Кризата в еврозоната не е приключила 
Спад на промишленото производство в общността 
Икономическата криза в еврозоната не е приключила и преодоляването й трябва да стане така, че да не бъдат доведени 
някои страни до излизане от валутния съюз. Това предупреди вчера бившият президент на Европейската централна 
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банка Жан-Клод Трише в Атина по време на дискусия на тема "Уроци от кризата", организирана в рамките на гръцкото 
председателство на ЕС, пише в. "Та неа", цитиран от БТА. 
Бившият френски банкер номер едно е изтъкнал необходимостта от институционално подпомагане на Европейския 
парламент, за да може като арбитър да се произнася, когато една държава член отказва да приложи препоръките на 
Еврогрупата. Жан-Клод Трише даде да се разбере, че евродепутатите, които ще бъдат избрани на изборите през май, ще 
трябва да водят битка в условия на евроскептицизъм 
Междувременно стана ясно, че промишленото производство в еврозоната е намаляло повече от очакваното през 
декември, а възстановяването през ноември е било по-незначително, отколкото бе обявено по-рано, сочат данните на 
европейската статистическа служба „Евростат”, предаде dpa. Промишленото производство е спаднало с 0,7 процента 
през декември, след като се е повишило с преразгледаните 1,6 процента предходния месец, уточни европейската 
статистическа служба. Първоначално растежът през ноември бе определен на 1,8 на сто. Анализаторите очакваха спад на 
промишленото производство от 0,3 процента през декември. Спрямо декември 2012 г. обаче промишленото 
производство в еврозоната се е увеличило с 0,5 на сто. Най-новите данни за промишленото производство могат да 
подкопаят надеждите, че еврозоната започва да се възстановява. Промишленото производство също така е спаднало с 
0,7 процента в 28-те от Европейски съюз, след като нарасна с преразгледаните 1,3 процента през ноември. 
В същото време германското правителство леко повиши прогнозата си за растежа на националната икономика през 2014 
година до 1,8 на сто, посочвайки, че очаква ниската безработица и увеличаването на заплатите да стимулират 
вътрешното търсене, предаде AP. Обявената вчера коригирана нагоре прогноза бележи скок спрямо 2013 година, когато 
Германия отчете скромно увеличение на брутния вътрешен продукт от 0,4 на сто. В същото време Германия имаше 
растеж в сравнение с други страни от еврозоната, които отчетоха или стагнация, или спад. Безработицата в Германия сега 
е 7,3 на сто, докато в страни като Испания и Гърция тя е над 25 процента, допълва АР. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Данъчните събраха 126 млн. над плана 
Приходите от здравни вноски са с 64 млн. повече от разчетите за 2013 г. 
13,6 млрд. лв. са събрани от Националната агенция за приходи през 2013 г. Това е със 126 млн. лв. над плана на 
приходната агенция, сочи справка за постъпленията в държавния бюджет, с която в. "Стандарт" разполага. Планът на НАП 
за 2013 г. е изпълнен на 100,9%, като събраните от агенцията приходи в хазната са с 360 млн. лв., или с 2,7% повече 
спрямо 2012 г. Това е много добър резултат на фона на икономическия ръст и промените в данъчните закони. Все още 
няма данни за ръста на БВП за 2013 г., но според различни прогнози ръстът на икономиката ще бъде 0,6% и то при 
отрицателна инфлация от минус 1,6%. През 2013 г. имаше и законодателни промени, които доведоха до отлагане на 
приходи за 2014 г. Първо фирмите имаха по-голяма свобода да определят авансовите си вноски за корпоративния данък, 
които плащат през 2013 г. Освен това за първи път върху доходите от хонорари и граждански договори през последното 
тримесечие на 2013 г. работодателите не удържаха авансови вноски. Данъкът върху тези доходи ще бъде платен в 
началото на 2014 г. В резултат приходите от данъка върху доходите на гражданите през 2013 г. са 2,05 млрд. лв., което е с 
98,5 млн. лв. по-малко от плана. Събраните от НАП приходи от корпоративен данък обаче са 1,51 млрд. лв., което е с 29,6 
млн. лв., или с 2% повече от плана. Събраните от НАП приходи от ДДС са 3,6 млрд. лв., което е с 50 млн. лв., или 1,4% 
повече от планираното. Постъпленията от корпоративен данък и ДДС са съответно с 8,3% и 5,6% повече спрямо 2012 г. 
Събраните от НАП приходи за НОИ и здравната каса през 2013 г. са 5,83 млрд. лв. Това е със 114 млн. лв. (+2%) повече от 
плана за годината и с 296 млн. (+5,3%) повече спрямо събраните приходи през предходната 2012 г. Преизпълнение има 
както при осигурителните и здравните вноски, така и при събраните суми за втора пенсия. Събраните от НАП здравни 
вноски са с 63,77 млн. лв., или с 4,2% повече от плана за годината. 
 
Вестник Сега 
 
√ Старите дългове към НАП пак ще се покриват с предимство 
Принципът за покриване на най-старото по дата публично задължение ще остане в сила и след премахването на 
единната сметка на НАП и разделянето й на четири отделни сметки. При финансови затруднения фирмите няма да имат 
възможност да решават кои задължения за данъци покриват дори ако те се отнасят за една и съща година, какъвто бе 
регламентът преди въвеждането на единната сметка. И при задълженията за данъци, и при задълженията за осигуровки 
по-старите дългове ще са с предимство, става ясно от внесените в НС промени в данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. Промените се налагат заради решение на Конституционния съд, с което единната сметка и смесването на данъци 
и осигуровки бе обявено за противоконституционно.  
Въпросът за евентуална отмяна на принципа за покриване на най-старото по дата задължение към хазната е бил 
поставен от представители на бизнеса при съгласуването на промените във финансовото министерство, научи "Сега". 
Позицията на експертите е била категорично против, още повече че КС не се произнася в решението си за 
конституционосъобразността на този принцип. В решението на КС само се изтъква, че при единната сметка той създава 
възможност платени суми за осигуровки да отиват за по-стари по дата задължения за данъци.  
При наличие на надвнесени в НАП суми отпреди отмяната на единната сметка фирмите ще имат тримесечен преходен 
срок да заявят в НАП за какво искат да отидат те. Според приходната агенция тези случаи са рядкост, но въпросът следва 
да бъде уреден. Ако фирмите не се възползват от възможността да заявят за какво да отидат надвнесените суми, след 
изтичането на срока НАП ще ги пренасочи еднолично по нововъзникнали задължения. 
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√ Затварянето на границата удари и по фирми, които работят за износ 
Блокирани са 90% от компаниите за международен превоз 
Загуби за милиони левове заради блокираните близо две седмици превози на товари между България и Турция вече 
търпят не само превозвачите, но и наши производствени фирми. Ако границата не се отпуши скоро, може да тръгне 
лавина от затворени работни места и дори фалити, предупреждават бизнесмени. В същото време може да бъде 
затруднен и традиционно интензивният обмен на селскостопанска продукция. 
"90% от компаниите за международен превоз са блокирани и за малките превозвачи това е абсолютно пагубно. Няма да 
издържим още много дни", каза пред "Сега" Ангел Траков, председател на управителния съвет на Съюза на 
международните превозвачи. Граничните пунктове при Лесово и Капитан Андреево са затворени за тежки камиони от 
наши превозвачи вече четвърто денонощие заради проблема с отменените еднократни разрешителни. Протестиращите 
нямат намерение да отстъпят и заплашват да пренесат протеста на жълтите павета в София. В същото време 
транспортният министър Данаил Папазов е в Сингапур на конференция за гражданското въздухоплаване. Вицепремиерът 
по икономическите въпроси Даниела Бобева, която пое кореспонденцията с турската страна, засега обяснява как трябва 
да се осъвремени остарялата правна рамка в транспортните отношение между България и Турция. 
Стотици хиляди евро губи фирма от модния бизнес в Русе. Тя не може да изпълни заявените поръчки, защото камионите 
с платове и материали от Турция не могат да пристигнат. "Производството ще бъде спряно и 450 работници от началото 
на следващата седмица ще излязат в принудителен отпуск", коментира изпълнителният директор на БТБ Калинка Кирова 
пред БГНЕС. "Има реална опасност фабриките и дъщерните ни фирми да спрат работа и да се стигне до съкращаване на 
3000 души в Бургас и Благоевград", алармираха в открито писмо до медиите вчера от "Куш Груп". Компанията изпълнява 
поръчки за ушиване на облекла за няколко световни марки, освен това има и завод за производство на кабели за 
автомобилната индустрия. 
Блокадата застрашава все повече и обмена на селскостопански стоки между двете страни, но засега повечето от фирмите 
вносителки се въздържат от крайно остри реакции. От "Абалар вижън груп" коментираха пред "Сега", че няма търговец, 
който вече да не е усетил вредите от конфликта на границата. Според собственика на компанията всички продавачи на 
плодове и зеленчуци от Турция имат големи неприятности с вноса на стока, но все още намирали заобиколен път да 
прекарат стоката си. 
Сериозни проблеми с вноса на земеделска стока отчитат от "Фрут Корект", но отказаха да коментират повече по 
проблема. От столичната борса "Бургарплод" в квартал Слатина пък заявиха, че не са чули търговците, на които отдават 
помещения под наем, да имат проблем с вноса. От бургаското тържище "Новата борса" също посочват, че засега 
търговията върви нормално. 
В същото време продавачи съобщиха в ефира на "Нова тв", че заради блокадата цените на зеленчуците и плодовете 
тръгват нагоре. На най-голямата борса в Южна България поскъпването на продукти от Гърция, Македония и Испания вече 
е факт заради дефицита на стока от Турция. От два дни на борсата край пловдивското село Първенец оттам не пристигат 
тирове. Най-голямо е поскъпването при краставиците, които от 2.30 лв. са достигнали до 2.80 лв. за килограм на едро, и 
при доматите, чиято цена е скочила от 90 стотинки до 1.50 лв. за килограм. 
 
Вестник Капитал Дейли 
 
√  Работещите на трудов договор продължават да намаляват 
Броят на наетите се свива с 0.56% за последната година 
Броят на работещите продължава да се свива, като в края на годината те са с над 57 хил. души по-малко спрямо 
септември. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите по трудово и 
служебно правоотношение. Националната статистика отчита и запазване на тенденцията на увеличаване на средната 
работна заплата, като през декември 2013 г. тя е била 846 лв. при 828 лв. година по-рано. 
Данните показват и ускоряване в темповете на загуба на работни места. Към края на изминалата година по трудово и 
служебно правоотношение са наети общо 2.21 млн. души. Това е 2.5% по-малко спрямо септември, когато, за сравнение, 
беше отчетен спад в броя им с 1.8% спрямо юни. Публикуваните в началото на февруари от Евростат данни също дадоха 
негативни сигнали за пазара на труда, като отчетоха повишаване на безработицата в България. Според европейската 
статистика към края на декември тя е 13.1%, като се покачва с 0.1 процентен пункт спрямо ноември. 
Сезонни ефекти 
Традиционно в края на годината свиването се движи основно от освобождаването на служители от компаниите, 
работещи в сектори със сезонна заетост като туризъм и земеделие. Според данните на НСИ към края на изминалата 
година свиването в броя на наетите лица е най-осезаемо в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" 
(-20%), "Селско, горско и рибно стопанство" (-9.4%) и "Култура, спорт и развлечения" (-7.4%). 
Увеличения са отчетени едва в три от 19-те наблюдавани в статистиката икономически дейности, като при това ръстовете 
са минимални – най-големият е в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения", където броят на наетите лица расте с 1% спрямо септември. 
Продължаваща стагнация 
Данните на националната статистика обаче показват и задълбочаване на общата тенденция на спад на пазара отвъд 
сезонните ефекти от края на лятото. През 2013 г. броят на наетите е намалял с 12.5 хил. души (-0.56%). Свиването е най-
съществено в сектора на преработващата промишленост, в който са заети близо 22% от наетите на трудов договор. В 
процентно изражение най-много се свива броят на работещите в строителния сектор – към края на 2013 г. те са с 4.19% 
по-малко, отколкото година по-рано. 
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Положителна новина е, че темповете на намаляване в броя на заетите се забавят в сравнение с отчетеното преди година 
– тогава свиването на работната сила беше с 47.5 хил. души (-2.2%). 
Прогнозите на икономистите също са за леко раздвижване на пазара на труда през 2014 г. "Тази година се очаква и 
икономиката да се представи малко по-добре на фона на последните две, като прескочи ръста от 1%, което съответно да 
окаже позитивен ефект и на пазара на труда", коментира главният икономист на Института за пазарна икономика 
Десислава Николова. Положителен сигнал по думите й е и намаляването в броя на обезкуражените лица, наблюдавано 
през миналата година. "Все пак големият проблем остава високият дял на структурната безработица в страната", 
отбелязва тя. 
 
Вестник Преса 
 
√ Средната брутна заплата е достигнала 828 лв. 
Средната брутна заплата се е увеличила през последните три месеца на миналата година 
Средната брутна заплата се е увеличила през последните три месеца на миналата година до 828 лева. Увеличението в 
сравнение с юли-септември 2013-а е 4,7 на сто, а спрямо същия период на предходната година - 3,7 на сто. За октомври 
средната брутна заплата е 820 лв., за ноември - 818 лв., а за декември - 846 лева. Спрямо същия период на предходната 
година средното възнаграждение в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор - с 2%. 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата през есента в сравнение с 
лятото е образованието - с 14.7%, култура, спорт и развлечения - с 8.7%, и здравеопазване и социална работа - с 6.8%. На 
годишна база пък най-голям ръст на заплатите е отчетен в селското стопанство - с 10,4 процента, образованието - 9 на 
сто, здравеопазването - 5,7 процента. Най-високи са средните заплати в секторите на създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1846 лева; производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива - 1522 лева, както и във "финансови и застрахователни дейности" - 1517 лева. 
Най-ниско платени са били наетите в хотелиерството - 546 лева; в административни и спомагателни дейности - 554 лева. 
 
investor.bg 
 
√  Д-р Дренски: Частната здравна помощ позволи на пациента да изисква качество 
Частните болници у нас задържат голяма част от висококвалифицираните медицински кадри, заяви изпълнителният 
директор на МБАЛ "Токуда Болница София" 
Как ще се финансира българското здравеопазване през следващите години, ще може ли да се възползва от средствата на 
Европейския съюз през новия програмен период (2014-20120), много ли са болниците в България и как се вписват 
частните лечебни заведения в здравната карта, ще се закриват ли клиники и какви са възможностите за публично-частно 
партньорство за задлъжнелите заведения. 
Тези въпроси ще бъдат дискутирани на първия за годината Клуб Investor.bg. По темите в аванс разговаряме с един от 
участниците във форума - д-р Явор Дренски, председател на Националното сдружение на частните болници и 
изпълнителен директор на МБАЛ "Токуда Болница София". 
Д-р Дренски ще бъде лектор по време на форума, който ще се проведе в Гранд хотел София на 17 февруари 2014 година 
от 18 часа. Темата е „Възможности за финансиране и инвестиции в българското здравеопазване“. 
- Д-р Дренски, много или малко са болниците в България, трябва ли да се закриват болници? 
За съжаление у нас често се спекулира с броя болници в негативен контекст, сякаш именно броят им е причина за 
нереформираното здравеопазване. Също така данните, които циркулират в общественото пространство не винаги са 
коректни. Всъщност официалната статистика е, че в България има 312 болници – данните са на Националният център по 
обществено здраве и анализи към края на 2012. През миналата година тази цифра се запази. Искам да подчертая, че от 
тях 12 са психиатрични и 36 са специализирани за продължаващо лечение. Това означава че болниците за активно 
лечение, в т.ч. всички частни за 264. А в една държава като България с изключително застаряващо население, ниско ниво 
на профилактика и здравна култура първо трябва да се мисли как да се подобри и реформира здравното обслужване и 
как по-ефективно да се използва наличният ресурс преди да се премине към закриване на болници или други 
заместващи административни мерки. 
- Къде е мястото на частните болници в Националната здравна карта? 
Частните болници в България доказаха, че има огромна потребност от тях. Именно благодарение на частните болници 
България не е безвъзвратно напусната от по-голямата част от висококвалифицираните лекари и професионалисти по 
здравни грижи. Те дадоха възможност на пациента да избира и да изисква качество – на отношението, на обслужването, 
на лечението. 
Те имат своето важно място на първо място на картата на България, защото българските пациенти заплащат своите 
здравни вноски и имат право на равнопоставен достъп. Мястото на частните болници е още по-значимо и заради тяхната 
експертиза в болничния мениджмънт, заради качественото си оборудване и съвременните си протоколи за обслужване 
на пациентите. А като цяло въвеждането на Национална здравна карта като инструмент за административно регулиране 
на пазара няма да помогне в болничния сектор. Тя също така не може да служи като инструмент за договаряне.  
- Как тълкувате новите критерии за финансиране на болниците, готвени от НЗОК и МЗ - договорите на болниците със 
здравната каса ще се сключват според нивата им на компетентност...? 
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Това е някаква комбинация от здравна карта и медицински стандарти в едно. Ние като организация атакувахме и двете. 
Медицинските стандарти, които определиха нивата на компетентност, не само че са незаконни, но и доведоха до 
закриването на редица, забележете общински болници, и то в отдалечени райони. 
Има много други показатели, които отразяват качеството на дейността. Една от основните задачи на НЗОК е да купи 
качествени услуги за пациентите и това никой не го оспорва. Но качеството не се измерва с такива регулативни похвати, а 
с утвърдени методики, които измерват както процеса на лечение, така и резултата от него. Да не забравяме обаче, че 
най-добрият контрольор за качеството на лечение е пациентът. А в България никой не отчита проучванията за 
удовлетвореност на пациентите като основа на качеството. Искам обаче да подчертая, че изискването за съгласувателна 
инвестиционна процедура със здравното министерство при желанието за построяване на нова клиника е добро 
решение.  
- Има ли неравнопоставеност между лечебните заведения - държавни, общински и частни? 
Въпреки че Конституцията на Република България категорично е уредено, че не може да има неравнопоставеност в 
зависимост от формата на собственост, сме свидетели на редица примери за обратното. В интерес на истината е важно 
да подчертая, че тези примери намаляват постепенно. Но все още частните болници са дискриминирани в няколко 
направления – те нямат право на достъп до еврофондове, нямат право да обучават студенти по медицина, има 
неравнопоставеност при финансирането на спешната помощ и др. Но най-драстична е неравнопоставеността при общото 
финансиране на лечебните заведения – държавните болници често се оказват свръхсубсидирани от държавата, тъй като 
тя винаги покрива огромните им дългове. Така те не се стремят да бъдат ефективни и финансово отговорни и се поставя 
диаметрално различие с условията, при които функционират общинските и частните болници. 
- Кога и как може да се случи преструктурирането на болничната помощ чрез публично-частно партньорство? 
Когато се въведат законовите, подзаконовите и оперативните правила за това. Защо е необходимо държавата да 
инвестира в оборудване и сграден фонд например. В момента няма ясни правила и изградени практики, чрез които 
бизнесът да подпомогне системата. Един пример. Много по-добре би било, както е прието в нормалния свят, държавата 
да се грижи за условията – нека да има такова финансиране на медицинските дейности, които да стимулират 
икономическите субекти да инвестират независимо от собствеността им. 
- Проблемите могат ли да се решат чрез демонополизация на НЗОК? 
Не вярвам, че това е панацеята. Не заради НЗОК няма реформа и парите не стигат. Здравната каса е тази, която разплаща 
извършени дейности на лечебните заведения от името на пациента. 
- Кога ще се подобри системата към желаното високо качество на болничните услуги? 
Когато имаме справедливо остойностяване на медицинската дейност, когато имаме справедливо заплащане на 
специалистите лекари и професионалисти по здравни грижи и когато ползваме опита и знанията, за да се учим от тях – 
особена в сферата на здравния мениджмънт. В България има добри примери, а още повече има в напредналия свят. 
Когато най-сетне бъде извършена здравната реформа, която 24 години буксува. Ако има приемственост и 
последователност във властта дори подобна трудна и бавна реформа би могла да бъде доведена до успех в името на  
българските граждани и българските лекари и сестри. 
- Как може да се прекрати порочната практика за масови хоспитализации? 
Когато държавата се грижи за достъпа и качеството, което получават пациентите, а не ги плаши с лимити и закриване на 
болници. Това влияе изключително зле на българина. И през октомври 2013 година наблюдавахме точно това – хората 
бяха така изплашени от циркулиращите в публичното пространство послания за закриване на болници и изчерпване на 
лимити. Всички болници до последната отчетоха неимоверен ръст на приетите пациенти за болнично лечение. Защото 
българинът познава дефицита и се страхува от него. Болниците са тези, които нямат право да откажат лечение на болен. 
А българинът за съжаление става все по-болен заради забавената реформа. 
- Предвижда се да бъде върната задължителната акредитация за всички болници, включително и за университетските...? 
Това никога не е притеснявало частните болници у нас, тъй като всички те нямат трудности с покриването на критериите 
на акредитациите. Нещо повече – част от нашите членове, привличайки и лекувайки пациенти от чужбина, се стремят да 
отговарят на най-стриктните световни атестати за качество. Три от болниците, които членуват в НСЧБ, сред които и 
Токуда, са и в процес на сертифициране по най-трудната и най-взискателна система в света – американската JCI. 
- Трябва ли да се регламентира официално доплащането в лечебните заведения с оглед на недофинансираните 
клинични пътеки? 
И в момента има сериозно доплащане – НЗОК не покрива нито лев от стойността на имплантите в офталмологията и 
неврохирургията, а само частично финансира стентове и изкуствени стави например. Недостатъчното финансиране на 
медицинските дейности е основният проблем в здравеопазването. Това води до появата на доплащане, което не 
навсякъде е извадено на светло така, както в частния сектор. Официализирането на доплащането ще подобри здравната 
система - за да има качествено здравеопазване, трябва да се въведе официално доплащане. Трябва политическа воля за 
това, но популизмът е основната пречка. А моделите, по които може да става това, са различни и държавата чрез 
социалното ведомство да поеме финансирането на социално слабите пациенти. В противен случай ще имаме все по-
недофинансирана система за всички. 
- Какви са вашите предложения за решаване на проблема с огромния брой здравно неосигурени? 
Трябва да се направи така, че когато гражданите на България имат нужда от каквото и да е административно обслужване 
– да си платят данъците, да си запишат детето в детската градина, да си извадят свидетелство за съдимост, смяна на 
лични документи и т.н.  – в този момент да се проверява здравноосигурителния статус и неговата изрядност да бъде 
условие за ползване на държавни и общински услуги. 
- Подкрепяте ли предложението за създаване на национални спешни центрове? 
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На първо място всяка една идея и всяко едно действие трябва да бъде на първо място съобразено с пациента - да 
улеснява достъпа му, да уважава избора му и най-вече да му осигурява най-високо качество на лечение. Не трябва да 
забравяме, че пациентите чрез своите данъци и осигуровки имат право да получат лечение там, където са избрали. 
Подкрепям следването на утвърдени световни практики, каквато е в линейките да не пътуват лекари и да има 
справедливо остойностяване на спешната дейност. В същото време обаче не мога да не изразя резервите си спрямо 
идеята да се поеме по пътя на тежка централизация на спешното лечение. 
Преминаването на спешните отделения на подчинение на центровете за спешна медицинска помощ ще доведе до 
повече проблеми отколкото ползи, тъй като спешните центрове и в момента изпитват изключителен недостиг на ресурс - 
на първо място човешки, на второ място - финансов. Ще бъде нарушена и комуникацията при преминаването на 
пациента от спешно към активно лечение, тъй като екипите от двата етапа ще бъдат на различно подчинение. 
Друг проблем, който би възникнал е, че ще се задълбочи неравнопоставеността между лечебните заведения според 
формата им на собственост. Вместо централизиран подход със съмнителна ефективност и исторически данни за това бих 
предложил да се посветят повече усилия върху възможността всички лечебни заведения за болнична помощ да могат да 
оказват спешна помощ и да бъдат адекватно финансирани. 
- Европейското финансиране в здравеопазването – какви са проблемите с достъпа до средствата? 
Цялостни. На нас ни е забранено да участваме в конкурсите за европейски програми на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на регионалното развитие. Правим неимоверни опити да преодолеем тази 
неравнопоставеност, но на този етап достъп до еврофондове имат само държавни и общински структури. Това често се 
оказва проблем, тъй като те не винаги успяват да бъдат гъвкави и ефективни, а често имат трудности – най-вече 
общините – с осигуряване на кофинансирането на проектите. 
 
√ Законът за публично-частното партньорство ще бъде отменен 
До момента на практика не са осъществени значителни ПЧП проекти 
Законът за публично-частното партньорство (ПЧП) е в сила от началото на 2013 г., но до момента на практика не са 
осъществени значителни ПЧП проекти. Затова е наложително той да бъде отменен. Това се посочва в законопроект, 
публикуван на сайта за обществени консултации. 
Сега действащият закон има и други недостатъци, които попречиха на развитието на ПЧП, се посочва в мотивите: 
подзаконовата рамка е недостатъчно подробно разработена и не позволява практическото осъществяване на ПЧП 
проектите; не са предвидени достатъчно стимули за инициатива от страна на бизнеса; няма регистър и публичност на 
целия процес. 
Поради това е наложително Законът за публично-частното партньорство да бъде отменен, пише в проектодокумента. 
 
Европейските нормативни актове от значение за ПЧП се съдържат в две евродирективи и  регламент от 2013 г., като за 
първи път се дава възможност такива проекти да бъдат финансирани чрез фондовете на ЕС. Това ново положение би 
могло да даде възможности за значително развитие на ПЧП в България, се изтъква в проекта. 
Там се посочва още, че в действащия закон е възприет ограничителен подход, като изрично са посочени дейностите, в 
които може да се реализират ПЧП проекти - обекти на техническата инфраструктура (паркинги, гаражи, обекти на 
градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление); на социалната инфраструктура 
(здравеопазване, образование, култура, спорт, отдих и туризъм, социално подпомагане); на зелената система (зелени 
площи, паркове, градини). 
Идеята е била първоначално да се определи по-ограничен кръг от дейности, за да се натрупа практически опит, преди да 
се сключват дългосрочни договори в стратегически сфери, свързани с националната безопасност като пътна мрежа, 
летища, пристанища, енергиен сектор и др. 
Действащата нормативна рамка определя сложен ред за планиране и осъществяване на ПЧП проектите, посочват 
вносителите. 


