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Токът е поскъпнал 
с 29% за 12 години

РУМЯНА ГОЧЕВА

При 36.8% инфлация за по-
следните 12 години токът е 
поскъпнал с 29%. Нещо по-
вече - днес битовите потре-
бители и малките фирми до-
ри  плащат с 6 лв. по-малко 
за един мегаватчас електро-
енергия спрямо протестната 
2012 г. Това показва анализ 
на Института за енергиен ме-
ниджмънт (ИЕМ), в който се 

разглеждат цените на тока за 
клиентите, присъединени на 
ниско напрежение. В него са 
използвани данни от цено-
вите решения на енергийния 
регулатор за периода от нача-
лото на юли 2007 до края на 
юни 2019 година. Цените  са 
определени не за календарна, 
а за регулаторна година -  с 
начало 1 юли.

Още - на 6-а стр.
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На 9-а стр.

Местните избори дойдоха, 
а шпиценкандидатите
се крият

Настоящата идея на 
МЗ е да има де-
монополизация на 

здравната каса. Здравната 
вноска ще се запази 8%, 
но гражданите ще имат 

право да избират дали тя 
да отива в частен фонд 
или в НЗОК. Както и сега, 
ще има основен, гаранти-
ран пакет, който всички 
фондове ще са длъжни 

да осигуряват, но какво 
да има в него, е „пре-
дизвикателство“, обясни 
Ананиев. Да работят в 
сферата на задължител-
ното здравно осигуряване 
ще имат право фондове с 
поне 500 000 осигурени. 
Подборът на пациенти, 
т.е. откази за записване 
на възрастни и хронично 
болни, ще бъде забра-
нен, макар и неясно как. 
Вноската, която фондове-
те и НЗОК ще получават 
за записан осигурен, ще е 
еднаква за всички граж-
дани, т.е. всички събрани 
осигуровки, включител-
но и плащаните от дър-
жавата за бедни, деца и 

пенсионери,  ще се делят 
на броя на осигурените и 
ще се получи осреднена 
вноска, която НАП ще 
превежда за всеки един 
гражданин. Хората, кои-
то не са избрали фонд, 
ще бъдат разпределяни 
служебно или ще останат 
клиенти на здравната ка-
са. Фондът ще може да 
се сменя веднъж годиш-
но. Самите частни за-
страхователи обаче ще се 
лицензират  по директива 
на ЕС, т.е. ще трябва да 
се регистрират изцяло но-
ви дружества, вместо на 
пазара да оперират насто-
ящите фондове, които се 
занимават и със здравно 

застраховане. Те ще имат 
право на до 3% админи-
стративни разходи, кол-
кото и в момента полз-
ва НЗОК, а също и ще 
са длъжни да поддържат 
резерв от 3% от приходи-
те си, пак като касата, с 
който да покриват извън-
редни плащания. Частни-
ците ще имат право и на 
печалба, но тя „ще остава 
в здравната система“, обя-
ви Ананиев, без да обясни 
какво означава това.
По данни на НАП ра-

ботещите, които се оси-
гуряват за своя сметка и 
тази на работодателя си, 
са около 3.5 млн. души. 
2.7 милиона - пенсио-

нери, деца и бедни, се 
осигуряват от държава-
та, при това с непълна 
вноска. Не е ясно колко 
фонда биха могли да съ-
берат над 500 000 осигу-
рени, още повече че те 
ще се създават тепърва, 
което иска допълнителни 
инвестиции. Настоящите 
дружества за допълни-
телно  здравно застрахо-
ване имат общо около 
350 000 клиенти.
Фондовете ще работят 

по основен пакет, опре-
делен от здравното ми-
нистерство и съсловните 
организации на медицин-
ските специалисти. 
(Продължава на 2-а стр.)

ЯНИНА ЗДРАВКОВА

И най-новият модел за промени в здравната сис-
тема, представен официално в понеделник от здрав-
ния министър Кирил Ананиев, не предвижда механи-
зми за ограничаване на огромните доплащания, 
които се налагат за лечението у нас. По данни на 
Евростат близо 50 на сто от разходите за здраве-
опазване у нас са от джоба на пациентите - за 
лекарства, доплащане при престой в болница, меди-
цински изделия. Новият модел дори предполага и 
увеличаване на частните разходи на пациентите, 
тъй като допуска намаление на гарантирания 
пакет услуги, които се плащат със здравни вноски.

Държавата пак започва здравна реформа, 
но запазва доплащането за лечение
МЗ иска конкуренция на много частни здравни каси, като още 
не знае колко струват медицинските услуги

Стотици посетители 
се наредиха на опашка, 
за да видят изложбата 
„Да живее Рембранд“, 
която бе открита вчера 
в Райксмузеум в Амстер-
дам. През 2019 г. Холандия 
отбелязва 350-годишни-
ната от смъртта на ху-
дожника. В изложбата са 
представени 575 творби, 
вдъхновени от картини-
те на Рембранд. В иници-
ативата на Райксмузеум 
са се включили 8000 души 
от 95 страни, жури е под-
брало 575 произведения, 
сред които има 96 версии 
на най-прочутата карти-
на на художника „Нощна 
стража“. 

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.73558 (-0.00247)
CHF 1.76662 (0.00254)
Злато 2452.2 (4.48)

ÔÈÊÑÈÐÀÍ�ÊÓÐÑ

ÎÁÌÅÍÅÍ�ÊÓÐÑ

2


