Промените в Закона за ветераните от войните
не решават проблемите
Идеята на вносителите на промените на Закона за ветераните от войните
се оказа непостижима. Парламентарното мнозинство гласува
законопроекта на ген. Михо Михов и група народни представители във
вид, който повече пречи, отколкото помага. Негативните становища на
министерствата на финансите и здравеопазването, които очевидно се
основаваха на нереалистични финансови разчети, си казаха думата при
гласуването на депутатите.
Отпаднаха най-наложителни текстове, свързани със медицинското
обслужване на ветераните. Не бе уважено искането за премахване на
списъка и реда за даване на безплатни лекарства. Предложението
предвиждаше получаването на лекарства да става от всяка аптека срещу
рецепта от личния лекар. Не намери подкрепа текстът, който целеше
цялата извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ на
нуждаещите се ветерани да бъде безплатна за тях. Депутатите се съгласиха
единствено да запишат в закона, че ветераните от войните имат право на
„диспансерен отчет от общопрактикуващи лекари и специалисти, както и
регулярни медицински прегледи”.
При гласуването в пленарна зала народните представители решиха, че в
лечебните заведения (б.р. отпадна понятието санаториуми) на
министерствата на отбраната, вътрешните работи, здравеопазването, НОИ
и общините ветераните имат право на лечение един път годишно, но не
повече от 14 дни. В досега действащия закон това ограничение го няма.
(Най-вероятно това ще създаде много проблеми за ветераните и техните
близки.) Остава разпоредбата, че средствата за престоя в лечебното
заведение са за сметка на държавния бюджет. Същото се отнася и за
придружителя на ветерана, чиято необходимост трябва да бъде
определена по преценка на лекаря.
С промяната на закона не само ветераните, но и техните съпруги (съпрузи),
ще имат право да ползват столовете за обществено хранене във
въоръжените сили, както и столовете на държавните и общинските
ведомства и учреждения при условията на съответните служещи.
Последният текст, който гласуваха депутатите бе, че при смърт на ветеран
от войната наследниците или тези, които са погребали починалия ветеран,

имат право на еднократна целева помощ при погребение в размер на 500
лв.
Според ген. Михо Михов приетият закон е морално-етичен акт на всички
народни представители, подкрепили с гласа си приемането му на 21
декември 2016 г. За съжаление обаче, той не решава проблемите на
ветераните от войните. Лошото е, че в много отношения ги задълбочава.
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