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√ Васил Велев: Над 150 милиарда лева е междуфирмената задлъжнялост в България   

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/economy/Pages/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%92%D0
%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2.aspx 
Над 150 милиарда лева е междуфирмената задлъжнялост в страната, съобщи в интервю за "Хоризонт" председателят на 
Аосоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 100 пъти по- малко са забавените плащания на заплати, уточни 
той. Ние сме в криза и тя не е отминала, чуждите инвестиции у нас са около 1,6 милиарда т.е. четири пъти по- малко от 
предходната година, допълни Велев. И в момента Кодекса на труда и поднормативната уредба у нас е в полза на 
работниците, категоричен бе представителят на работодателите. Предложенията на синдикатите, според него, ще 
задълбочат кризата, ще изгонят инвеститорите и ще увеличат безработицата. В законодетаството има достатъчно 
санкции за недобросъвестните работодатели, категоричен бе Велев. Имаме обаче основания да смятаме, че тази година 
нещата ще тръгнат плавно нагоре, но нещата които предлагат синдикалистите ще задълбочат кризата, а няма да 
спомогнат за развитието на страната, обобщи ситуацията той. 
Цялото интервю на Снежана Иванова с Васил Велев- председател на Асоциацията на индустриалния капитал  можете да 
чуете в звуковия файл.  
Интервю на Снежана Иванова с Васил Велев  - може да чуете на линка. 
 
Телевизия ББТ 
 

√ Участие на Ивелин Желязков в сутрешния блок на ББТ 

Работодатели виждат Националната здравна карта пак в съда 
http://www.standartnews.com/news/details/id/95749/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0 
Работодателите, членуващи в Асоциацията на индустриалния капитал в България, предупредиха, че приетата в сряда от 
правителството Националната здравна карта може отново да влезе в съда. Те обясниха, че намеренията за „ефективно 
разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система" ще доведат точно до обратното през 2012 г. 
Според тях Националната здравна карта предвижда, Здравната каса да сключва договори само с бившите „областни”,  
университетските и няколко ведомствени болници. Работодателите обаче смятат, че това буди съмненията, че други 
лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. Според тях пренебрегването на общински и частни болници 
означава, че Касата ще е свободна да не сключва договори с тях, което нарушава принципът на свободния избор на 
пациента. Те смятат, че хората ще остават длъжни да плащат вноските си в Касата, но ще трябва да се лекуват само в 
лечебни заведения, които тя - т. е. държавата, им посочва като „задължителни". 
Освен това, в таблици по области са публикувани минимален и максимален брой болнични легла за 2012 г., без да се 
уточнява как те се разпределят по компетентност, категорични са работодателите. Според тях не са отчетени и 
актуалните тенденции в страната. Те изведоха още много други недостатъци на Националната здравна карта. Освен това 
огласиха в писмо до министъра на здравеопазването тревогата си от проекта още преди седмица. 
Работодателите настояваха за компетентна публична дискусия, която да предвиди рисковете, за да не се въвежда 
поредната реформа против интерес на пациента. Министерският съвет обаче прие проекта без промени и без 
обществено обсъждане. 
 
Вестник Пари 
 
√ Работодателите се притесниха за пациентите 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
Според АИКБ Националнатаздравна карта ограничава свободния достъп на пациентите до 
медицинска помощ 
Националната здравна карта ограничава избора на пациентите и затруднява достъпа им до качествено лечение. Това 
твърдят работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в декларация, публикувана на 
интернет страницата им.  
Още в началото на месеца организацията изпрати писмо до здравния министър д-р Стефан Константинов, в което 
изразява опасенията си, че намеренията за ефективно разходване на публичните средства за здраве, каквато по 
презумпция е целта на картата, няма да се осъществяват. 
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Сега те отново напомнят, че документът, който регламентира предимно минималния и максималния брой болнични 
легла в страната, ще доведе до липса на равнопоставеност между лечебните заведения. От това ще пострадат най-много 
пациен- 
тите, защото има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират приоритетно 
без оглед на качеството на здравните услуги, които предоставят, предупреждават работодателите. 
Проблемът 
Проблемът е в това, че в Националната здравна карта се съдържа списък на 57 болници в страната, с които НЗОК трябва 
да сключи договор за финансиране на клинични пътеки с обществен ресурс. 
В списъка попадат предимно лечебни заведения с над 51% държавно участие, сред които университетски и областни 
болници. Голяма част от общинските и частните лечебни заведения не са включени, което на практика означава, че 
здравната каса 
може да ги пренебрегне и да откаже да сключи договори с тях. Всъщност НЗОК има право да подписва спора-
„задължително” зумения с болниците само докато изпълни изискването на Националната здравна карта за 
обезпечаване на максималния допустим брой - между 30 253 и 43 984 болнични легла в цялата страна. Те обаче не са 
равномерно разпределени по 
области. Например в Пловдив живеят над 700 хил. души. Максималният брой легла, предвидени в картата за областта 
обаче, са 4847. Те са налични дори само в две от четирите болници от областта, които картата 
споменава като „задължителни”. По-малко от 20% от максималния брой легла в Пловдив остават за останалите 
„незадължителни” лечебни заведения. Въвеждането на новата Национална здравна карта заплашва „служебно” да 
изолира голяма част от частните лечебни заведения, пише в декларацията си организацията на работодателите. 
От другата страна 
Другата страна на проблема е, че частните и общинските болници ще трябва да се борят за оцеляването си без 
ясно разписани правила. Те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти - лекари, сестри и 
акушерки, колкото има и в „задължителните” областни и университетски болници. 
Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от българите, живеещи извън областните центрове, ще 
останат без възможност да се лекуват в близост до дома си или в по-модерно оборудвана болница според вида на 
заболяването си, обясняват работодателите. 
Наредба на МЗ ограничава пазара на лекарствата у нас 
Комисията за защита на конкуренцията реши, че Наредба № 10/2009 за условията и реда за заплащане на лекарстве- 
ни продукти ограничава конкуренцията на пазара на лекарства за домашно лечение, които са изцяло или частично 
заплаща- 
ни от НЗОК. Комисията настоява да бъдат направени промени в наредбата, които да премахнат ограниченията. 
Мотивът за решението на КЗК е изискването производителите и вносителите на лекарства изрично да посочват кои 
дистрибутори може да доставят медикаментите им до аптеките. Според комисията това условие представлява барие- 
ра за навлизане на пазара на лекарства за домашно лечение. 
 
www.dnesplus.bg 
 

√ Националната здравна карта вредяла на пациентите 

http://dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=522124 
Работодателите изразиха своето недоволство от приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. Още 
когато проектът за нея бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването, Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) сигнализира с писмо до здравния министър Стефан Константинов, че 
намеренията за „ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система" ще доведат точно 
до обратното и през 2012 г. 
Така няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно териториално разпределение, твърдят от 
АИКБ. 
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни", с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципът на свободния избор на пациента. 
Хората остават длъжни да плащат вноските си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК 
- т. е. държавата, им посочва като „задължителни", предупреждават медиците от АИКБ. 
В таблици по области са публикувани минимален и максимален брой болнични легла за 2012 г., без да се уточнява как 
те се разпределят по компетентност. Не са отчетени и актуалните тенденции в страната. В област Пловдив например, 
където живеят около 700 хиляди души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният - 
4846, посочват от АИКБ. 
Въпреки че Националната здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, капацитетът само на две от тях 
стига да се покрият минималните изисквания за осигуреност на населението. 
За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават" помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти - лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в „задължителните" областни и университетски болници. 
Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от българите, живеещи извън областните центрове, ще останат 
без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-модерно оборудвана болница според вида на заболяването. 

http://dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=522124


Има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на 
здравните услуги, предупреждават работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. 
 
www.zdrave.net 
 

√ АИКБ: Национална здравна карта вреди на пациентите 

http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=Vr25tjSOd%2Fc%3D 
Сериозни опасения сред работодателите предизвика приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. 
Още при публикуването на проекта за нея на електронната страница на МЗ Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) е сигнализирала с писмо до здравния министър д-р Стефан Константинов, че намеренията за 
„ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система” ще доведат точно до обратното и 
през 2012 г. няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно териториално разпределение. 
Основното притеснение на АИКБ е свързано с факта, че здравната карта определя ултимативно 57 държавни лечебни 
заведения, с които касата е задължена да сключва договори.  
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни”, с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет, 
смятат от АИКБ. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципа на свободния избор на пациента. Хората остават длъжни да плащат вноските си в НЗОК, но ще 
трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т. е. държавата, им посочва като „задължителни”, смятат 
медиците от АИКБ. 
За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават” помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти – лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в „задължителните” областни и университетски болници. Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от 
българите, живеещи извън областните центрове, ще останат без възможност да се лекуват в близост до дома или в по-
модерно оборудвана болница според вида на заболяването. 
Според АИКБ има риск при сключването на договорите да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще 
се финансират без оглед на качеството на здравните услуги.  
Като лош пример на административна регулация те сочат определения за няколко области максимален брой хирургични 
легла, който е по-малък от капацитета на „задължителните” болници.  
Статистиката сочи, че почти всички нови структури в системата на здравеопазването, които са привлекли елитен и 
квалифициран персонал, и професионално са изпреварили някои областни болници, са изградени с частни или със 
смесени капитали, твърдят още работодателите. „Унищожава се инициативата на частния капитал, променя се 
законовата рамка и се елиминира конкуренцията като основна движеща сила в обществото”, гласи анализът на АИКБ. 
Медиците от браншовата организация очакват остра реакция от европейските органи за защита на конкуренцията и за 
защита на потребителите. Те не изключват проектираната норма да бъде атакувана в Административния съд и в Съда на 
ЕС. 
Zdrave.net припомня: 
Държавните болници са единствените, за които може да се гарантира, че ще сключат договори с НЗОК. Такова беше 
обяснението на здравния министър д-р Стефан Константинов при представянето на здравната карта в началото на 
февруари. 
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√ Бизнесът видя пороците на НЗОК 

http://frognews.bg/news_32442/Biznesat_vidia_porotsite_na_NZOK/ 
Днес от Асоциацията на индустриалния капитал в България обяви, че Националната здравна карта елиминира 
конкуренцията и свободния избор на пациента. 
Основните критики са насочени към намерението в бъдеще Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) да сключва 
задължително договори с 57 лечебни заведения, които са държавни, а останалите да се конкурират за договор с нея. 
“Това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет“, предупреждават 
работодателите. “Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва 
договори с тях, което нарушава принципът на свободния избор на пациента. Хората остават длъжни да плащат вноските 
си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т. е. държавата, им посочва като 
задължителни“, коментираха още оттам. 
“За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се “състезават” помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти – лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в “задължителните” областни и университетски болници. Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от 
българите, живеещи извън областните центрове, ще останат без възможност да се лекуват в близост до дома или в по-
модерно оборудвана болница според вида на заболяването“, смятат още от работодателската организация. 
Оттам се опасяват дали администрациите на НЗОК и районните й подразделения ще са в състояние да удържат на 
“неминуемия икономически и политически натиск за “правилно разпределяне” на публичните средства“. 
Има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на 
здравните услуги, предупреждават работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. 

http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=Vr25tjSOd%2Fc%3D
http://frognews.bg/news_32442/Biznesat_vidia_porotsite_na_NZOK/


Те смятат още, че новата карта заплашва “служебно” да изолира новите и предимно частни лечебни заведения. 
“Унищожава се инициативата на частния капитал, променя се законовата рамка и се елиминира конкуренцията като 
основна движеща сила в обществото”, посочват от организацията. 
Работодателите откриват и неясноти в концепцията: “В област Пловдив например, където живеят около 700 хиляди 
души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният – 4846. Въпреки че Националната 
здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, капацитетът само на две от тях стига да се покрият 
минималните изисквания за осигуреност на населението“. 
 
www.money.bg 
 
√ Националната здравна карта вредяла на пациентите 
http://money.bg/news/id_1966888257 
Работодателите изразиха своето недоволство от приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. Още 
когато проектът за нея бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването, Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) сигнализира с писмо до здравния министър Стефан Константинов, че 
намеренията за „ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система" ще доведат точно 
до обратното и през 2012 г. Така няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно териториално 
разпределение, твърдят от АИКБ. 
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни", с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципът на свободния избор на пациента. Хората остават длъжни да плащат  вноските си в НЗОК, но ще 
трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т. е. държавата, им посочва като „задължителни", 
предупреждават медиците от АИКБ. 
В таблици по области са публикувани минимален и максимален брой болнични легла за 2012 г., без да се уточнява как 
те се разпределят по компетентност. Не са отчетени и актуалните тенденции в страната. В област Пловдив например, 
където живеят около 700 хиляди души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният - 
4846, посочват от АИКБ. Въпреки че Националната здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, 
капацитетът само на две от тях стига да се покрият минималните изисквания за осигуреност на населението. 
За да  сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават" помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти - лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в „задължителните" областни и университетски болници. Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от 
българите, живеещи извън областните центрове, ще останат без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-
модерно оборудвана болница според вида на заболяването. Има риск да се създаде режим на протекция, при който 
някои болници ще се финансират без оглед на качеството на здравните услуги, предупреждават работодателите и 
настояват по темата да има обществено обсъждане. 
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√ Работодатели: Националната здравна карта вреди на пациентите 
http://www.investor.bg/news/article/113053/332.html 
Според ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Националната здравна карта вреди 
на пациентите, съобщиха от пресцентъра на организацията. 
Министерският съвет вчера утвърди здравната карта на България. 
Здравната карта предвижда Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) да сключва договори само с бившите 
"областни", с университетските и с няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения 
ще бъдат унищожени като с декрет, смятат от асоциация. 
Хората остават длъжни да плащат вноските си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК 
- т.е. държавата, им посочва като "задължителни", предупреждават от АИКБ. 
За да сключат договор с НЗОК, всички общински и частни болници ще се "състезават" помежду си без ясни правила, 
според асоциацията. 
Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от българите, живеещи извън областните центрове, ще останат 
без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-модерно оборудвана болница. 
Има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на 
здравните услуги, предупреждават работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. 
Според асоциацията въвеждането на новата Национална здравна карта заплашва "служебно" да изолира новите и 
предимно частни лечебни заведения. 
Медиците от организацията очакват остра реакция от европейските органи за защита на конкуренцията и за защита на 
потребителите. Те не изключват проектираната норма да бъде атакувана в Административния съд и в Съда на ЕС. 
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√ Общински и частни болници се състезават без ясни правила за договорите с касата 
http://www.dennews.bg/news/2011/2/24/1468-obshtinski-i-chastni-bolnici-se-sustezavat-bez-yasni-pravila-za-dogovorite-s-
kasata 
За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават" помежду си без ясно разписани 
правила. За това алармират днес представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в писмо до здравния 
министър д-р СтеФан Константинов, съобщава news.bg. 
В това писмо работодателите изразяват сериозни опасения за това, че съществува реален риск да се премине към 
режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на здравните услуги. 
Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от българите, живеещи извън областните центрове, ще останат 
без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-модерно оборудвана болница според вида на заболяването. 
Затова представителите на работодателите настояват този наболял въпрос да бъде подложен на обществено 
обсъждане.  
Работодателите изразиха своето недоволство от приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. Още 
когато проектът за нея бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването, Асоциацията 
на индустриалния капитал в България(АИКБ) сигнализира с писмо до здравния министър Стефан Константинов, че 
намеренията за „ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система" ще доведат точно 
до обратното и през 2012 г. 
Така няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно териториално разпределение, твърдят от 
АИКБ. 
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни", с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципът на свободния избор на пациента, категорични са работодателите.  
Хората остават длъжни да плащат вноските си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК 
- т. е. държавата, им посочва като „задължителни", предупреждават медиците от АИКБ. 
 
www.news.bg 
 
√ Националната здравна карта вредяла на пациентите 
http://news.ibox.bg/news/id_238118619 
Работодателите изразиха своето недоволство от приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. Още 
когато проектът за нея бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването, Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) сигнализира с писмо до здравния министър Стефан Константинов, че 
намеренията за „ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система" ще доведат точно 
до обратното и през 2012 г. 
Така няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно териториално разпределение, твърдят от 
АИКБ. 
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни", с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципът на свободния избор на пациента. 
Хората остават длъжни да плащат  вноските си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които 
НЗОК - т. е. държавата, им посочва като „задължителни", предупреждават медиците от АИКБ. 
В таблици по области са публикувани минимален и максимален брой болнични легла за 2012 г., без да се уточнява как 
те се разпределят по компетентност. Не са отчетени и актуалните тенденции в страната. В област Пловдив например, 
където живеят около 700 хиляди души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният - 
4846, посочват от АИКБ. 
Въпреки че Националната здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, капацитетът само на две от тях 
стига да се покрият минималните изисквания за осигуреност на населението. 
За да  сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават" помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти - лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в „задължителните" областни и университетски болници. 
Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от българите, живеещи извън областните центрове, ще останат 
без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-модерно оборудвана болница според вида на заболяването. 
Има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на 
здравните услуги, предупреждават работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. 
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√ НЗК вся опасения сред работодатели 
http://surgery.bg/article/opaseniia-rabotodateli/11730 
Приетата преди ден от правителството Национална здравна карта (НЗК) доведе до опасения сред работодатели. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сигнализирала с писмо до здравния министър д-р Стефан 
Константинов, че намеренията за „ефективно разходване на обществения ресурс и ефикасност на здравната система” 
ще доведат точно до обратното и през 2012 г. няма да има нито равнопоставеност, нито достъпност, нито адекватно 
териториално разпределение. 
От АИКБ се опасяват, че здравната карта определя ултимативно 57 държавни лечебни заведения, с които касата е 
задължена да сключва договори.  
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни”, с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет, 
смятат от АИКБ. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципа на свободния избор на пациента, коментират от АИКБ. 
 
www.actualno.com 

 
√ Работодателите определят националната здравна карта като вредна 
http://last.actualno.com/news_337083.html 
Според ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) националната здравна карта вреди 
на пациентите, съобщи пресцентърът на организацията, който разпространи становище на асоциацията.  
Националната здравна карта предвижда Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ да сключва договори само с 
бившите "областни", с университетските и с няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни 
заведения ще бъдат унищожени като с декрет, смятат от асоциация. Хората остават длъжни да плащат вноските си в 
НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т.е. държавата, им посочва като 
"задължителни", предупреждават медиците от АИКБ. 
 
www.economynews.bg  
 
√ Националната здравна карта вреди на пациентите? 
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0--%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-news16865.html 
Сериозни опасения сред работодателите предизвика приетата в сряда от правителството Национална здравна карта, се 
казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Националната здравна карта предвижда НЗОК да сключва договори само с бившите „областни”, с университетските и с 
няколко ведомствени болници, а това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет. 
Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва договори с тях, което 
нарушава принципът на свободния избор на пациента. Хората остават длъжни да плащат вноските си в НЗОК, но ще 
трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т. е. държавата, им посочва като „задължителни”, 
предупреждават медиците от АИКБ. 
В таблици по области са публикувани минимален и максимален брой болнични легла за 2012 г., без да се уточнява как 
те се разпределят по компетентност. Не са отчетени и актуалните тенденции в страната. В област Пловдив например, 
където живеят около 700 хиляди души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният – 
4846. Въпреки че Националната здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, капацитетът само на две от 
тях стига да се покрият минималните изисквания за осигуреност на населението. По-малко от 20% от максималния брой 
легла в Пловдивска област, остават за предвидения „свободен капацитет”. В столицата са посочени 23 болници, и сред 
тях са Правителствена, Военна, Транспортна и Медицинският Институт на МВР. Не е по-различна ситуацията в Бургас, 
Варна, Стара Загора, Плевен и в другите области в страната. 
За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се „състезават” помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти – лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в „задължителните” областни и университетски болници. Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от 
българите, живеещи извън областните центрове, ще останат без възможност да се лекуват в близо до дома или в по-
модерно оборудвана болница според вида на заболяването. 
АИКБ се опасява дали администрациите на НЗОК и РЗОК ще са в състояние да удържат на неминуемия икономически и 
политически натиск за „правилно разпределяне” на публичните средства. Има риск да се създаде режим на протекция, 
при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на здравните услуги, предупреждават 
работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. Като лош пример на административна регулация 
те сочат определения за няколко области максимален брой хирургични легла, който е по-малък от капацитета на 
„задължителните” болници. Така целият финансов ресурс за тази дейност на съответната РЗОК ще се насочи само към 
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определените за „задължителни” лечебни заведения, без да ги стимулира да поддържат високо качество и нива на 
компетентност, сравними с новите, но частни лечебни заведения. 
„Въвеждането на новата Национална здравна карта заплашва „служебно” да изолира новите и предимно частни 
лечебни заведения. Защо, нима е справедливо обществените ресурси приоритетно да отиват в болници, които години 
наред не инвестираха в нови апарати и технологии и не достигнаха до нивото на компетентност на съвременните 
медицински стандарти? Именно частните инвеститори вложиха в сферата на здравеопазването стотици милиони 
левове”, припомнят работодателите от АИКБ. Статистиката сочи, че почти всички нови структури в системата на 
здравеопазването, които са привлекли елитен и квалифициран персонал, и професионално са изпреварили някои 
областни болници, са изградени с частни или със смесени капитали. „Унищожава се инициативата на частния капитал, 
променя се законовата рамка и се елиминира конкуренцията като основна движеща сила в обществото”, гласи анализът 
на АИКБ. Медиците от браншовата организация очакват остра реакция от европейските органи за защита на 
конкуренцията и за защита на потребителите. Те не изключват проектираната норма да бъде атакувана в 
Административния съд и в Съда на ЕС. 
 
www.mediapool.bg 
 
√ Бизнесът видя доста пороци на Националната здравна карта 
http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=176491 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България обявиха в четвъртък, че Националната здравна карта елиминира 
конкуренцията и свободния избор на пациента. Основните критики са насочени към намерението в бъдеще 
Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) да сключва задължително договори с 57 лечебни заведения, които са 
държавни, а останалите да се конкурират за договор с нея.  
“Това буди съмнения, че други лечебни заведения ще бъдат унищожени като с декрет“, предупреждават 
работодателите. “Пренебрегването на общински и частни болници означава, че НЗОК ще е свободна да не сключва 
договори с тях, което нарушава принципът на свободния избор на пациента. Хората остават длъжни да плащат вноските 
си в НЗОК, но ще трябва да се лекуват само в лечебни заведения, които НЗОК - т. е. държавата, им посочва като 
задължителни“, коментираха още оттам. 
“За да сключат договор с НЗОК всички общински и частни болници ще се “състезават” помежду си без ясно разписани 
правила, а те разполагат с поне още толкова легла и медицински специалисти – лекари, сестри и акушерки, колкото има 
и в “задължителните” областни и университетски болници. Ако НЗОК откаже да сключи договор с тях, голяма част от 
българите, живеещи извън областните центрове, ще останат без възможност да се лекуват в близост до дома или в по-
модерно оборудвана болница според вида на заболяването“, смятат още от работодателската организация. 
Оттам се опасяват дали администрациите на НЗОК и районните й подразделения ще са в състояние да удържат на 
“неминуемия икономически и политически натиск за “правилно разпределяне” на публичните средства“. 
Има риск да се създаде режим на протекция, при който някои болници ще се финансират без оглед на качеството на 
здравните услуги, предупреждават работодателите и настояват по темата да има обществено обсъждане. 
Те смятат още, че новата карта заплашва “служебно” да изолира новите и предимно частни лечебни заведения. 
“Унищожава се инициативата на частния капитал, променя се законовата рамка и се елиминира конкуренцията като 
основна движеща сила в обществото”, посочват от организацията. 
Работодателите откриват и неясноти в концепцията: “В област Пловдив например, където живеят около 700 хиляди 
души, се пресмята минималният брой болнични легла да е 2806, а максималният – 4846. Въпреки че Националната 
здравна карта споменава четири болници в област Пловдив, капацитетът само на две от тях стига да се покрият 
минималните изисквания за осигуреност на населението“. 
 
www.dir.bg 
 
√ Бизнесът е недоволен от търговския регистър 
http://banks.dir.bg/2011/02/25/news8078017.html 
Влошеното състояние на Търговския регистър стана причина Асоциацията на индустриалния капитал в България да 
поиска спешно свикване на Съвета за икономически растеж. Това става ясно от писмо на асоциацията до икономическия 
министър Трайчо Трайков и до правосъдния Маргарита Попова. Агенцията по вписвания, към която е регистърът, е на 
подчинение на правосъдното ведомство. 
Многобройните блокирания на регистъра и влошеното обслужване на фирмите вече заплашват бизнеса и дори работата 
на борсата, сигнализират от асоциацията. От няколко месеца насам длъжностните лица от регистъра бавят вписванията 
на промени във фирмите с повече от месец. Това пречи за свикване на общи събрания на акционерите например, тъй 
като те трябва да бъдат обявени чрез Търговския регистър поне 30 дни предварително. Изоставането създава много 
сериозен проблем както на публичните компании, така и на фондовата борса, твърдят от асоциацията. Затова оттам 
предлагат Съветът за икономически растеж да вземе мерки и държавата да поясни какви мерки взима за да се 
преодолее проблемът. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват да се реши още един въпрос, който вече бе поставян 
миналата година – събирането на твърде високи такси, приходите от които надвишават около пет пъти годишния 
бюджет на Агенцията по вписванията. Когато тя тръгна през 2008 г., бе решено таксите, събирани от фирмите да са 
такива, че да покриват само разходите по самата услуга, която се плаща. 
Отскоро пък в парламента е внесено предложение за законодателна промяна от депутата от ГЕРБ Емил Радев, която на 
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практика ще блокира достъпа до данните от регистъра за всички с изключение на адвокатите и нотариусите. Ако не се 
попречи на това решение, се губи целия смисъл от създаването на Търговския регистър, тъй като той е единствената 
достоверна база данни за актуалното състояние на фирмите в България. 
 
www.livenews.bg 
 
√ Бизнесът настоява държавата да си оправи Търговския регистър 
http://www.livenews.bg/business/s/1861793637 
Влошеното състояние на Търговския регистър стана причина Асоциацията на индустриалния капитал в България да 
поиска спешно свикване на Съвета за икономически растеж. Това става ясно от писмо на асоциацията до икономическия 
министър Трайчо Трайков и до правосъдния Маргарита Попова. Агенцията по вписвания, към която е регистърът, е на 
подчинение на правосъдното ведомство.  
Многобройните блокирания на регистъра и влошеното обслужване на фирмите вече заплашват бизнеса и дори работата 
на борсата, сигнализират от асоциацията. От няколко месеца насам длъжностните лица от регистъра бавят вписванията 
на промени във фирмите с повече от месец. Това пречи за свикване на общи събрания на акционерите например, тъй 
като те трябва да бъдат обявени чрез Търговския регистър поне 30 дни предварително. Изоставането създава много 
сериозен проблем както на публичните компании, така и на фондовата борса, твърдят от асоциацията. Затова оттам 
предлагат Съветът за икономически растеж да вземе мерки и държавата да поясни какви мерки взима за да се 
преодолее проблемът. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват да се реши още един въпрос, който вече бе поставян 
миналата година – събирането на твърде високи такси, приходите от които надвишават около пет пъти годишния 
бюджет на Агенцията по вписванията. Когато тя тръгна през 2008 г., бе решено таксите, събирани от фирмите да са 
такива, че да покриват само разходите по самата услуга, която се плаща. 
Отскоро пък в парламента е внесено предложение за законодателна промяна от депутата от ГЕРБ Емил Радев, която на 
практика ще блокира достъпа до данните от регистъра за всички с изключение на адвокатите и нотариусите. Ако не се 
попречи на това решение, се губи целия смисъл от създаването на Търговския регистър, тъй като той е единствената 
достоверна база данни за актуалното състояние на фирмите в България. 
 
www.focus-news.net  
 
√ Икономическият и социален съвет представя приетата резолюция по акта за единния пазар на Европейския съюз 
http://www.focus-news.net/?id=n1496360 
Икономическият и социален съвет (ИСС) представя на пресконференция приетата резолюция по акта за единния пазар 
на Европейския съюз, съобщиха от съвета. В понеделник, 28 февруари 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на ИСС 
(бул. „Цариградско шосе” 111) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от съвета 
резолюция по Акта за единния пазар на ЕС за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика – 50 
предложения с оглед подобряване на условията за работа, предприемачеството и търговията за всички нас.  
Резолюцията ще представят: проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС и докладчикът по резолюцията д-р Милена 
Ангелова, член на ИСС от група 1 – работодателски организации, главен секретар на АИКБ, член на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК). 
Резолюцията, която Икономическият и социален съвет прие, обединява позициите на организираното гражданско 
общество по един европейски документ, касаещ всички граждани на Европа и условията за работа и бизнес в 
Общността.  
В нея съветът изразява принципната си подкрепа за мерките предложени от Европейската комисия с цел постигане 
високо конкурентна социална пазарна икономика и се надява комисията да вземе под внимание направените 
конкретните предложения. 
Документът съдържа препоръки по предложенията, групирани в основните раздели на Акта за единния пазар на ЕС: 
- „Силен устойчив и справедлив растеж, движен от бизнеса”; 
- „Възвръщане на доверието: сърцето на единния пазар трябва да бъдат самите европейци”; 
- Диалог, партньорство, оценка: инструменти за добро управление на единния пазар. 
По този начин ИСС се включи в европейския дебат по предложения за консултации Акт за единния пазар, за което беше 
поканен с писмо от Президента на ЕИСК Стафан Нилсон.  
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