НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА
АДМИИСТРАЦИИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
НА

Т Е М А:

 КОМЕНТАР НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 2019 г., ЗАСЯГАЩИ
ПРЯКО ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 КОИ СА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА ПО
СМИСЪЛА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗФУПС –
2019 г.

 НОВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ЗА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪГЛАСНО
ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ
ОДИТ

ЛЕКТОРИ И ВОДЕЩИ НА СРЕЩАТА:
 СВТОСЛАВ СИМЕОНОВ - Директор звено „Вътрешен одит“ в
Министерство на здравеопазването
 ДИАНА СТОЕВА - Магистър по икономика, експерт в областта
на предварителния контрол.

09 май 2019 г. гр. София
Хотел „Силвър Хаус ” * * * *
Зала „SILVER HAAL“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
С измененията и допълненията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор през 2019 г. се разширява обхвата на организациите от публичния
сектор, за които е задължително неговото прилагане. За лечебните заведения възникват
нови несъществували за момента законови ангажименти. Въвеждат се нови понятия.
Промени са направени и в Закона за вътрешен одит, чието неспазване ангажира
административно-наказателна отговорност на ръководителите на лечебните заведения.
Това предизвика нашето желание да проведем настоящата работна среща, на която тези
въпроси да бъдат обсъдени и изяснени. Посочените теми са стъпките, по които ще
бъде водена срещата, като е предвидено в част от времето участниците да могат да
обсъждат с лекторите свои конкретни казуси и въпроси, свързани с реалната им работа
и създаващи им затруднение при прилагането на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор. Ние ви очакваме !
ПРОГРАМА
9:00 – 9:30 ч - Регистрация на участниците
9:30 - 10:30 ч - Откриване и лекция

Тема: Как следва да прилагат Закона за финансово управление и контрол
лечебните заведения след измененията от 2019г. Нови отговорности на
ръководителите на лечебните заведения. Контролни дейности, които следва да
бъдат осигурени във всички структури и дейности.
10:30 – 11:00 ч - Кафе пауза
11:00 – 12:30 ч – Лекция

Тема: Функциониране, адекватност, ефективност и ефикасност на
Системите за финансово управление и контрол в лечебните заведения.
Предварителен контрол за законосъобразност, прозрачност, адекватност,
последващи оценки на изпълнението, одитна пътека. Задължения за представяне
на информация за състоянието на системите на Министъра на финансите –
отговорност на лечебните заведения. Дискусия по поставени от участниците
въпроси.
12:30 – 14:00 ч - Обяд в ресторанта на хотел „Силвър Хаус”
14:00 – 15:30 ч – Лекция

Тема: Изменения в Закона за вътрешен одит в публичния сектор, касаещи
лечебните заведения – къде следва да се прилага, нови изисквания. Отговорност на
ръководителите на лечебните заведения.
15:30 – 16:00 ч - Кафе пауза
16:00 – 17:00 ч – Лекция

Тема: Одитен комитет – състав, същност, роля. Дискусия по поставени
от участниците въпроси.
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ТАЛОН ЗА ЗАЯВКА

Желаем да участваме в дискусионен форум на тема:
„КОМЕНТАР НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ЗА 2019 г . ЗАСЯГАЩИ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“
09 МАЙ 2019 г. в гр. София „СИЛВЪР ХОТЕЛ”****





Таксата за участие в еднодневното обучение е 220 лева без ДДС и включва:
Учебни материали
Сертификат за участие
Кафе паузи
Обяд

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:
 Настаняване в хотела – единична стая за 1 нощувка – 80 лв. без ДДС
 Настаняване в хотела – двойна стая за 1 нощувка – 100 лв. без ДДС
 Обяд /за придружители / - 20 лв. без ДДС
ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 07 МАЙ 2019 г.
За контакт: 0877 399 960; тел. /факс: 082/823 230
Участниците, които са се записали, но са възпрепятствани да присъстват на семинара, да се обадят на
посочените телефони своевременно!
ПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДИ 07.05.2019 г. !

БАНКОВА СМЕТКА ЗА УЧАСТИЕ:
„ПОЩЕНСКА БАНКА“ АД
IBAN: BG10 BPBI79211045891601 BIG: BPBIBGSF
……………………………………………………………………………………………………………………………

ТАЛОН ЗА ЗАЯВКА
09 май 2019 г, гр. София
„СИЛВЪР ХОТЕЛ”****
За да потвърдите ВАШЕТО участие изпратете на e-mail: seminari@sip2000.bg
СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
Организация:……………………………………………………………………………………………………………
Участници: 1.……………………………………………… ……………………..……………………………………
2.……………………………………………… ………..…………………………………………………
3.……………………………………………… ………..…………………………………………………
4.……………………………………………… ………..…………………………………………………
телефон…………………. e-mail:………………………………
настаняване в: двойна стая

□

единична стая

□

допълнителен обяд □

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Име на институция:……………………………………………………………………………………………………
Адрес по регистрация: гр./с ………………………пощ.код…………ул……………………………………№……
МОЛ……………………………………………………ЕИК № :……………………. ИН по ДДС:……………… …

