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√ Васил Велев: Нов ръст на минималната работна заплата ще увеличи безработицата
http://www.focus-news.net/?id=f21894
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, в интервю за предаването „Това е
България” на Радио „Фокус”
Водещ: Синдикатите настояват за извънредно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради
спешната необходимост от повишаване на доходите. Какво мислят работодателите? Въпросът е към председателят на
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. Вече знаете, г-н Велев, че синдикатите настояват
минималната работна заплата да се увеличи още от септември и да стане 330 лева. Склонни ли сте да подкрепите
предложението им?
Васил Велев: Нееднократно сме заявявали, че през последните години основен проблем е спадът на заетостта, ръстът на
безработицата, а не темпът на увеличаване на доходите. Нещо повече, през последните четири-пет години България е
или на първо място, или в челната тройка в Европейския съюз по ръст на доходи. Нещо повече, даже се стигна дотам
Европейската комисия да отправя критики към нас, че ръстът на доходите изпреварва ръста на производителността.
Скокообразното увеличаване на минималната работна заплата безспорно би способствало за увеличаване на
безработицата с допълнително намаляване на заетостта.
Водещ: Защо?
Васил Велев: Искам да припомня, че през септември на миналата година минималната работна заплата беше 240 лева.
Ако сега стане 330, това ще е един ръст от близо 40%, при условие че икономиката е пораснала с 1% в най-добрия
случай. Даже все по-често се чуват прогнози, че ще отбележи нулев ръст тази година. Откъде ще се вземат тези пари?
Крайно време е да се разбере, че не може с решение на тристранния съвет да се увеличават заплатите. Те се увеличават,
когато има икономически условия за това. Нашето предложение е даже минимална работна заплата да се определя
административно единствено за бюджетния сектор. В икономиката тя следва да се договаря по браншове, тъй като
ситуацията е много различна за различните браншове, за да имат те еднаква минимална работна заплата.
Водещ: Г-н Велев, ако от една страна е пропорцията работна заплата – производителност на труда, от друга страна е
съотношението работна заплата и покупателна възможност – какво може да се купи с 230 или дори с 330 лева?
Васил Велев: Всъщност, инфлацията е от порядъка на 2-3% през последните години. Тези прогнози за галопираща
инфлация през следващите месеци, според нас, са пресилени. Ние също не сме щастливи от това, че имаме най-ниска
минимална работна заплата в Европейския съюз, но работната заплата е заплата, работна заплата. Тя трябва да се
изработи. Това не е социална помощ.
Водещ: В такъв случай не може ли да се потърси причината за невъзможността да се увеличи производителността на
труда и в не съвсем качествения мениджмънт на много от предприятията? Вие правили ли сте този анализ?
Васил Велев: Разбира се, могат да се търсят много причини. Аз искам да отбележа, че производителността расте у нас и
то расте с темпове, много по-високи от средното, което се случва в момента в Европейския съюз. Но ръстът на заплатите
през последните три години на кризата е от порядъка на 10% годишно, което води до допълнително намаляване на
заетостта. Икономиката изгуби над 400 хиляди работни места за тези години. И загубата на работни места продължава и
тази година. Ние сме наистина последни, даже Румъния има по-висока минимална работна заплата. Но преди да я
изпреварим по минимална работна заплата като обявим такава от 330 лева, трябва да я изпреварим по
производителност, трябва да я изпреварим по брутен вътрешен продукт на глава от населението.
Водещ: Ето тук е сериозният въпрос - как да увеличим тази производителност? Какво й пречи? Защо другите го могат,
ние не?
Васил Велев: Ние я увеличаваме. Това, което се случва през последните години и е факт. Производителността расте и
възнагражденията растат. Просто базата е много ниска. Никъде в Европа не растат заплатите с това темпо, с което това
се случва в България. Но базата, от която тръгваме е много ниска, и затова има усещане за изоставане на доходите.
Обратно, те растат по-бързо, отколкото икономиката може да си го позволи.
Водещ: Да, но и никъде в Европа, съгласете се, заплатите не са толкова ниски? Това са заплати от порядъка на 200-300
евро, ако погледнем в ниските им равнища.
Васил Велев: Всъщност, средната заплата е от порядъка на 700 лева, което прави 360-370 евро, което също е много
малко, разбира се.
Водещ: Да.
Васил Велев: Но това е състоянието, това е нивото на икономиката в момента. Пак повтарям, работните заплати са
работни заплати, те се изработват и не могат да се определят с решение на тристранен съвет или с декрет.
Водещ: Значи, ако се свика такъв тристранен съвет, със сигурност вие ще бъдете срещу предлаганото от синдикатите
повишение на минималната работна заплата?

Васил Велев: Да, това е много голям ръст. Те предлагат...
Водещ: 40%-но увеличение.
Васил Велев: От септември месец да стане минималната заплата 330 лева. Това е близо със сто лева спрямо септември
миналата година, близо 40%. Това е очаквано едно такова наддаване в офертите за минимална работна заплата между
двата синдиката, но трябва да държим сметка за реалностите.
Водещ: Защо се играе с увеличаването на минималната работна заплата, изобщо с доходите, след като това е една
изключително чувствителна тема и няма човек, който да не е засегнат? Може би 5% българи не са засегнати от нея,
всички останали реагират по изключително чувствителен и остър начин и се дразнят.
Васил Велев: Може би точно заради това. Но пак повтарям, един такъв непремерен ръст на минималната работна
заплата, административно наложен, няма да доведе до нищо друго, освен до допълнително увеличаване на
безработицата, до допълнително нарастване на сивия сектор. Сега предстои договаряне на минималните осигурителни
доходи по професии и браншове между съответните браншови структури на работодателите и синдикатите. Всъщност,
това е правилният начин, а не административно определяне на нереални минимални заплати. И при договарянето на
минималните осигурителни доходи отново имаме предупреждение от Европейската комисия да се внимава, за да не се
направи така, че да стане трудно наемането на нискоквалифициран труд. Тоест, едно непремерено увеличаване на
минималните осигурителни доходи на нас ни сочи, че може да доведе до затрудняване при наемането на
нискоквалифицирани работници, тоест, до ръст на безработицата.
Водещ: Ще се стесни възможността за броя от хората, които биха могли да бъдат наемани, но това е едната страна.
Другата страна е, че в повече предприятия не се спазва ръста на договорените минимално осигурителните доходи.
Тоест, сивият сектор си е в сила.
Васил Велев: Точно затова е важно да се договорят реални минимални осигурителни доходи. Тоест, такива, които могат
да се посрещнат и да се плащат.
Водещ: И те да бъдат задължителни, ако ви разбирам правилно, така ли?
Васил Велев: Те са задължителни.
Водещ: Те са, но не се спазват.
Васил Велев: Съгласен съм. Понякога се укриват допълнително доходи. В случаите, когато те са ниски, над тях се плаща
на много места недекларирано допълнително възнаграждение.
Водещ: Да, това е честата практика, така е.
Васил Велев: И обратно, когато пък са високи, се стига до там, че хората – и то висококвалифицирани специалисти – се
назначават проформа за други длъжности, които са с по-ниски прагове или на половин работен ден, или изобщо без
договор.
Водещ: Да, и това се прави, за съжаление. Ето тук някъде трябва да се намерят пътищата и различните ключове за
различните решения.
Васил Велев: Да, затова ние казваме, че трябва да се разговаря по браншове и да се договорят реални стойности.
Водещ: И още една сериозна критика стои изцяло към работодателските организации и към работодателите – че не
се използва максимално капацитета на хората, тоест, висококвалифицирани хора се назначават или им се предлага
нискоквалифициран труд. Естествено, тези хора напускат и това допълнително, освен, че генерира безработица,
обезкървява интелектуалния потенциал на България. Съгласен ли сте?
Васил Велев: Да, за съжаление, сме свидетели и на това явление. Но това е, което икономиката в даден етап може да
предостави като работни места. Нали не си представяте, че това се преви умишлено с някаква зла умисъл.
Работодателите са хората, които повече от всички други искат да запазят, да съхранят човешките ресурси, защото това е
най-ценният капитал, без тях машините са купища желязо.
Водещ: Така е по дефиниция, действителността доста я опровергава. Има ли изход от тунела? Вижда ли се светлина?
Васил Велев: Вижте, ние трябва да се научим да живеем в тези условия. Кризата не е ясно колко ще продължи още. В
същото време нека да не забравяме, че поредна година спестяванията в банките растат, че въпреки космическите
стойности на горивата, колите по улиците не намаляват. Нещата не са еднозначно и непременно в толкова черни краски,
както някои се опитват да ги представят. Кризата, за съжаление, обхваща все нови и нови територии. Всеки ден чуваме
понижаващи прогнози, перспективи за азиатските икономики. Има забавяне и...
Водещ: Да, ударена е и Германия.
Васил Велев: Германия също. Южна Европа от отдавна. Еврозоната влиза в рецесия. Българският износ от това
задължително ще пострада. Това тримесечие, което започна, резултатите ще бъдат по-ниски от второто. Тоест, ние ще
имаме свиване на брутния вътрешен продукт, според нас, през третото тримесечие. И ако се запази тази тенденция,
нищо чудно да имаме нулев или даже малко отрицателен ръст за годината. Така че това е ситуацията, в която живеем.
Ние сме малка, отворена икономика, не може да променим тенденциите на световната икономика. Може да се
адаптираме, да търсим нови пазари, да търсим смекчаване на ефекта от затварянето на пазарите, да смекчим удара на
кризата. Но пак повтарям, това не е за месец-два. Очевидно, трябва да се научим да живеем при тези нови реалности и
не е ясно за какъв срок.
Водещ: Вашата формула е повече разумност?
Васил Велев: Да, повече разумност и договаряне на прагове, а не административно определяне на минимална работна
заплата.

http://economymagazine.bg
√ Българските машиностроители търсят алтернатива на европейските пазари
http://economymagazine.bg/news/7319/1/1/Bulgarskite-mashinostroiteli-tursyat-alternativa-na-evropejskite-pazari.html
- Г-н Велев, за първите пет месеца на годината консолидираните продажби на Стара планина Холд се понижиха.
Анализите ви показват, че в края на юни спадът ще се усили. На какво се дължи това?
Всъщност първото тримесечие на 2012 г. беше сравнително добър период. Още в края на миналата година казахме, че
ако успеем да повторим резултатите от 2011 г. ще е успех, тъй като сме свидетели на свиване на икономиката в
еврозоната. Именно там са основните ни пазари, макар и компаниите да търсят начин да излязат на нови пазари - ОНД,
Далечния Изток, Австралия, Канада, Америка. Нашите клиенти там поръчват същите обеми, даже се наблюдава и малък
ръст, докато в еврозоната имаме съществено намаляване на активността.
- Означава ли това, че износителите вече търсят алтернатива на европейските пазари, които са в криза?
Алтернативата са именно пазарите, които посочих - ОНД, Далечния Изток, Австралия, Канада, Америка - доларовите
пазари. Друг фактор, който ни помага за по-добри продажби там е и повишаващия се курс на американския долар.
- Има ли интерес от тези пазари към продукцията на българските машиностроители?
Определено има. Бързото преориентиране обаче не е възможно. Но това е процес, който тече - наблюдаваме свиване
на продажбите в еврозоната и растящ износ към трети пазари.
- Основната част от продукцията ви е за износ. Каква е обаче ситуацията с продажбите на българския пазар?
На българския пазар има задържане на продажбите на електротехнически изделия. В същото време се наблюдава ръст
на продажбите на козметика и текстил.
- М+С Хидравлик е единственото значимо предприятие в портфейла на холдинга, което отчита ръст. Очаквате той да
продължи, макар и с известно забавяне. Благодарение на какво е ръстът?
М+С Хидравлик е предприятие, което може да се ползва като бенчмарк, но трябва да се има предвид, че при него
резултатите се виждат с известно закъснение, защото продажбите са предимно на вторичния пазар. Това, което е ясно за
продажбите на ХЕС преди половин година сега е ясно и при М+С Хидравлик - а именно, че имаме повишена активност на
пазарите на дружеството през летните месеци.
- Страда ли все още машиностроенето от кризата? Намаляват ли поръчките от чужди контрагенти?
Миналата година много от машиностроителните компании, които работиха за експорт значително подобриха
резултатите си. Но от началото на тази година се вижда тренд надолу. През 2011 г. имаше усещане, че кризата в сектора
си отива. Сега обаче отново има усещане, че тя не си е тръгнала.
- Очаквате ли тенденциите от началото на годината да се запазят и през оставащите месеци?
Със сигурност през третото тримесечие ще има спад спрямо второто, говоря и за БВП на страната. Какво ще стане през
четвъртото тримесечие не се наемам да прогнозирам. Процесите в икономиката са инертни, имаме тренд надолу, който
едва ли ще се обърне толкова бързо.
- Как очаквате да завърши годината за Стара планина и дружествата в портфейла на холдинга?
Годината ще завърши сравнително успешно, от гледна точка на това, че дружествата ще с положителен финансов
резултат. Ще формират печалба, макар и с 10% по-малка. Това ще е следствие и от по-малкото продажби.
- Тежи ли ви все още кризата на европейските пазари?
Да, тежи, тъй като над 50% от експорта ни е към тези страни.
- Добра ли ще е годината за българското машиностроене?
Ще бъде по-лоша от миналата и по-добра от 2010 г. Очевидно трябва да се научим да живеем в тези условия. Надявам
се обаче максимално бързо да успеем да се върнем към предкризисните нива на продажби.
http://grada.bg
√ Синдикати искат спешна среща за доходите
http://grada.bg/124695/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4/
Синдикатите настояват за извънредно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради спешната
необходимост от повишаване на доходите. Те настояват за вдигане на минималната работна заплата, както и на
пенсиите и на бюджетните заплати.
Това се посочва в обръщение на синдиката до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, цитирано от
БТА. От 1 януари 2013 г. синдикатите искат още едно увеличение на бюджетните заплати и пенсиите с по 10 на сто.
В продължение на половин година, сигнализирахме до всички институции, че икономическата и социална обстановка в
страната, се усложнява. Дори поискахме оставката на целия екип на ДКЕВР, заявяват от КТ Подкрепа.
За четвърто тримесечие 2011 г., спадът на БВП е 2,81 на сто спрямо предходното тримесечие, за първото тримесечие на
2012 г., спадът на БВП е 1,66 на сто спрямо предходното тримесечие, а предварителните данни за второ тримесечие
също сочат спад от 0,8% на БВП, аргументират исканията си синдикалистите. Те посочват, че най-сериозният проблем за
БВП, освен инвестициите, е катастрофалният спад на потреблението, което говори, че възможностите на бизнеса и на
населението са изчерпани.
Нивото на лошите кредити надминава 24 на сто, което също говори за големи затруднения на бизнеса и населението.

КНСБ поиска през юни от догодина минималната заплата в България да бъде увеличена от 290 на 330 лв. Сега
„Подкрепа“ предлага същото увеличение, но от септември, заяви вчера Мика Зайкова, експерт в синдиката, пред
журналисти. От синдиката подкрепят КНСБ и за добавката към доходите на пенсионерите, получаващи пенсия до 400
лв., заради поскъпването на тока.
КНСБ предлага още компенсаторни мерки към най-бедните, тоест увеличение на гарантирания минимален доход със
същите проценти като ръста при енергията.
През септември на миналата година минималната работна заплата беше 240 лева. Ако сега стане 330, това ще е един
ръст от близо 40%, заяви по този повод Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България в
интервю за Фокус.
„При условие че икономиката е пораснала с 1% в най-добрия случай. Даже все по-често се чуват прогнози, че ще
отбележи нулев ръст тази година. Откъде ще се вземат тези пари? Крайно време е да се разбере, че не може с решение
на тристранния съвет да се увеличават заплатите. Те се увеличават, когато има икономически условия за това“,
коментира той.
По думите на Велев, ръстът на заплатите през последните три години на кризата е от порядъка на 10% годишно, което
води до допълнително намаляване на заетостта. Икономиката изгуби над 400 хиляди работни места за тези години и
това продължава, каза той.
dir.bg
√ Вдигат заплати и всички пенсии с до 10%
http://dnes.dir.bg/news/pensii-zaplati-dohodi-kt-podkrepa-simeon-djankov-11679903?nt=10
Със 7 до 10% ще бъдат вдигнати пенсиите догодина, съобщи министърът на финансите Симеон Дянков. Минималната
заплата може да се увеличи до 310 лева, а от този август се вдигат заплатите в държавната администрация, каза още
той.
Планира се увеличението на доходите да бъдезаложено в бюджет 2013. Сега се обсъжда не дали ще има увеличение на
пенсиите, а по какъв начин да стане то, поясни Дянков, цитиран от "Фокус".
Единият вариант е - да бъде с еднакъв процент за всички, толкова, колкото е процентът на кумулативната инфлация.
Вторият вариант е за хората с по-високи пенсии да е с процента на инфлация, а за тези с по-ниски – с по-висок процент.
Този вариант е по-удачен и според премиера, каза финансовият министър.
При всеки един от сценариите увеличението на пенсиите ще компенсира натрупаната през последните три години
инфлация от около 8 процента, обясни той.
Бюджетната процедура е изтеглена за разглеждане в парламента по-рано – още през септември. Дотогава трябва да се
знае точният вариант и увеличението да е залегнало в Бюджет 2013 г.
Вътрешното потребление се вдига почти веднага с увеличението на пенсиите на 100% и затова за правителството е
важно да бъдат вдигнати именно пенсиите, каза Дянков.
Всички излишъци и по-големи приходи в бюджета през тази и следващата година ще отидат в увеличение на доходите,
но и за по-голямо национално съфинансиране на европейските проекти, подчерта финансовият министър. Дянков.
Още от август държавните служители ще почувстват ръст в доходите си, средно с около 20 процента благодарение на
новия модел и система за заплащане в държавната администрация, каза Симеон Дянков.
Той обаче не е съгласен с предложението на синдикатите минималната работна заплата да стане 330 лева, като оцени
предложението като несериозно.
Ще се увеличи минималната работна заплата, но не с толкова. Ние вече сме я увеличили на два пъти от 240 на 270, след
това на 290. Смятам че може пак да се увеличи, може би до 310, каза Дянков.
Дойде време да се вдигат доходите, каза преди дни премиерът Бойко Борисов.
Синдикатите: Спешна среща за доходите
Часове преди изявлението на Дянков синдикатите поискаха, в обръщение до него, извънредно свикване на
Националния съвет за тристранно сътрудничество заради спешната необходимост от повишаване на доходите .
Настоява се от 1 януари 2013 г. да се увеличат бюджетните заплати и пенсиите с по 10-15%.
В продължение на половин година, сигнализирахме до всички институции, че икономическата и социална обстановка в
страната, се усложнява, заявиха от КТ "Подкрепа".
За четвърто тримесечие 2011 г., спадът на БВП е 2,81 на сто спрямо предходното тримесечие, за първото тримесечие на
2012 г., спадът на БВП е 1,66 на сто спрямо предходното тримесечие, а предварителните данни за второ тримесечие
също сочат спад от 0,8% на БВП, аргументират исканията си синдикалистите. Те посочват, че най-сериозният проблем за
БВП, освен инвестициите, е катастрофалният спад на потреблението, което говори, че възможностите на бизнеса и на
населението са изчерпани.
Нивото на лошите кредити надминава 24 на сто, което също говори за големи затруднения на бизнеса и населението.
КНСБ поиска през юни от догодина минималната заплата в България да бъде увеличена от 290 на 330 лв. Сега
"Подкрепа" предлага същото увеличение, но от септември, заяви вчера Мика Зайкова, експерт в синдиката, пред
журналисти. От синдиката подкрепят КНСБ и за добавката към доходите на пенсионерите, получаващи пенсия до 400
лв., заради поскъпването на тока.
От бизнеса: По-внимателно със заплатите
През септември миналата година минималната работна заплата беше 240 лева. Ако сега стане 330, това ще е един ръст
от близо 40%, заяви по този повод Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България в

интервю за Фокус.
"При условие че икономиката е пораснала с 1% в най-добрия случай. Даже все по-често се чуват прогнози, че ще
отбележи нулев ръст тази година. Откъде ще се вземат тези пари? Крайно време е да се разбере, че не може с решение
на тристранния съвет да се увеличават заплатите. Те се увеличават, когато има икономически условия за това",
коментира той.
По думите на Велев, ръстът на заплатите през последните три години на кризата е от порядъка на 10% годишно, което
води до допълнително намаляване на заетостта. Икономиката изгуби над 400 хиляди работни места за тези години и
това продължава, каза той.
http://argumenti-bg.com
√ Дянков: Увеличаваме заплатите в бюджетната сфера
http://argumenti-bg.com/17239/dyankov-uvelichavame-zaplatite-v-byudzhetnata-sfera/
От 1 август влиза в сила новият модел за формиране на бюджетните заплати, съобщи БНР, като се позова на
вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.През юни правителството прие нов класификатор и всички
съпътстващи наредби, включително и наредбата за заплащането на държавните служители, с които стана възможно от 1
юли да влезе в сила Законът за държавния служител. 1 август е последният срок, в който всички министерства и агенции
трябваше да влязат в изискванията на закона, каза Дянков.
“Очаквам средно за всички министерства и агенции заплатите да се вдигнат с около 20%. В моето министерство
заплатите се вдигат средно с 27%. След няколко дни, буквално, ще знаем колко им се вдигат заплатите. От тези така
наречени скрити такси, глоби, концесионни възнаграждения, които са давали, сега вдигаме заплатите, а не просто
тихичко да се раздават”, коментира вчера Симеон Дянков.
В различните министерства чиновници на една и съща позиция трябва вече да получават равни възнаграждения.
Отделно от основните заплати служителите ще имат право на до 80% бонуси от годишната си заплата, но общо не
повече от 30% от Фонда “Работна заплата“ за ведомството.
Вчера Дянков обяви, че в бюджета за 2013 г. ще се заложи увеличение на всички пенсии със 7-10%. Минималната
заплата може да бъде увеличена на 310 лв. Освен ново увеличение на пенсиите и заплатите, вицепремиерът и
министър на финансите Симеон Дянков коментира и социалните помощи пред bTV. Той обясни защо се е отказал от
намаляването на ДДС и как ще се противопостави на колегите си да не се изкушат от големи предизборни харчове в
последната година от мандата на ГЕРБ.
„Анализираме главно пенсиите, защото с новия модел на заплащане, който влиза в сила от този месец, се оказва, че
заплатите в държавния сектор и администрациите ще скочат още сега с около 20 процента. Заплатите в
администрацията ще надскочат ръстът на инфлацията. От август заплатите ще скочат с 20%, а комулативно за
тези три години с около 30-35 процента”, заяви министър Дянков. Според бившия служител на Световната банка,
управляващите се опитват да повишат доходите на хората в края на мандата си.
Дянков прехвърли отговорността за ненамаляване на ДДС на политическата класа. „За моя мнозинството и опонентите в
парламента, общо не искат това да стане. Не смятат, че това е добра идея. Препоръката и от мнозинството от ГЕРБ е да
се фокусираме върху доходите. За следващата година няма да има промяна в ДДС, нито ще се увеличава, нито ще се
намалява, нищо ще има диференциация, както от време на време се говори”, каза финансовият министър.
„Ние тази година по-рано почнахме бюджетната процедура и това е тенденция всяка година да се почва, за да имаме
по-голяма предвидимост. Първоначалните заявки са дошли. Всяко министерство иска повече. Но няма да стане.
Бюджетите им ще са същите като тази и следващата година. В реално отношение означава, че дори ще се намали
бюджетът им заради инфлация”, каза още министър Симеон Дянков пред bTV.
Със 7 до 10% ще бъдат вдигнати пенсиите догодина. Планира се увеличението на доходите да бъде заложено в
бюджет 2013. Сега се обсъжда не дали ще има увеличение на пенсиите, а по какъв начин да стане то, поясни
Дянков.
Единият вариант е – да бъде с еднакъв процент за всички, толкова, колкото е процентът на кумулативната инфлация.
Вторият вариант е за хората с по-високи пенсии да е с процента на инфлация, а за тези с по-ниски – с по-висок процент.
Този вариант е по-удачен и според премиера, каза финансовият министър. При всеки един от сценариите увеличението
на пенсиите ще компенсира натрупаната през последните три години инфлация от около 8 процента, обясни той.
Бюджетната процедура е изтеглена за разглеждане в парламента по-рано – още през септември. Дотогава трябва да се
знае точният вариант и увеличението да е залегнало в Бюджет 2013 г. Вътрешното потребление се вдига почти веднага с
увеличението на пенсиите на 100% и затова за правителството е важно да бъдат вдигнати именно пенсиите, каза Дянков.
Всички излишъци и по-големи приходи в бюджета през тази и следващата година ще отидат в увеличение на доходите,
но и за по-голямо национално съфинансиране на европейските проекти, подчерта финансовият министър. Дянков.
Финансовият министър не е съгласен с предложението на синдикатите минималната работна заплата да стане 330 лева,
като оцени предложението като несериозно.
Ще се увеличи минималната работна заплата, но не с толкова. Ние вече сме я увеличили на два пъти от 240 на 270, след
това на 290. Смятам че може пак да се увеличи, може би до 310, каза Дянков.
Часове преди изявлението на Дянков синдикатите поискаха, в обръщение до него, извънредно свикване на
Националния съвет за тристранно сътрудничество заради спешната необходимост от повишаване на доходите . Настоява
се от 1 януари 2013 г. да се увеличат бюджетните заплати и пенсиите с по 10-15%.

В продължение на половин година, сигнализирахме до всички институции, че икономическата и социална обстановка в
страната, се усложнява, заявиха от КТ “Подкрепа”.
За четвърто тримесечие 2011 г., спадът на БВП е 2,81 на сто спрямо предходното тримесечие, за първото
тримесечие на 2012 г., спадът на БВП е 1,66 на сто спрямо предходното тримесечие, а предварителните данни за
второ тримесечие също сочат спад от 0,8% на БВП, аргументират исканията си синдикалистите. Те посочват, че
най-сериозният проблем за БВП, освен инвестициите, е катастрофалният спад на потреблението, което говори, че
възможностите на бизнеса и на населението са изчерпани. Нивото на лошите кредити надминава 24 на сто, което също
говори за големи затруднения на бизнеса и населението.
През септември миналата година минималната работна заплата беше 240 лева. Ако сега стане 330, това ще е един ръст
от близо 40%, заяви по този повод Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България в
интервю за агенция Фокус.
“При условие че икономиката е пораснала с 1% в най-добрия случай. Даже все по-често се чуват прогнози, че ще
отбележи нулев ръст тази година. Откъде ще се вземат тези пари? Крайно време е да се разбере, че не може с решение
на тристранния съвет да се увеличават заплатите. Те се увеличават, когато има икономически условия за това”,
коментира той.
По думите на Велев, ръстът на заплатите през последните три години на кризата е от порядъка на 10%
годишно, което води до допълнително намаляване на заетостта. Икономиката изгуби над 400 хиляди работни
места за тези години и това продължава, допълни Велев.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ 323 872 активни предприятия са действали в България през 2010 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209485_323+872+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D
0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0
%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%
80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2010+%D0%B3.
През 2010 г. в България са действали 323 872 активни предприятия, което е с почти 1,2% по-малко в сравнение с
предходната 2009 г., сочи проучване на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям относителен дял сред
предприятията през периода 2006-2010 г. имат активните предприятия без наети лица. През 2010 г. техният брой е 142
166 и съставлява 43,9% от всички активни фирми. В следващата група 1-4 наети попадат 128 739 предприятия, което е
39,7% от общия брой за 2010 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата 5-9 наети лица. Средно за периода
той е едва 8,6%, докато в групата 10 и повече наети лица средно за разглеждания петгодишен период попадат 10,0% от
активните фирми. Броят на заетите лица в групата 10 и повече съставлява 72,7% от заетите в периода 2006 -2010 г.,
докато в нея попадат едва 10% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни
предприятия в групата с нула наети – 43,2%, стои малък брой заети лица - едва 5,9% от общия брой на заетите лица в
страната, сочи статистиката.
Почти 11,4% от общия брой предприятия в икономиката са новосъздадени през 2010 година. За последните пет години
средногодишно са се раждали малко над 17% от броя на активните през периода предприятия. За периода 2006-2010 г.
най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети",
като средно за петгодишния период този дял е 40,0%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в
добивната промишленост - под 0,1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2010 г. Като цяло структурата
на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен
период.
Почти 81% от родените през 2009 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети този
относителен дял е почти 94%. През 2009 г. новородените предприятия са 57 741, като от тях 46 530 са преживели
успешно 2010 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Доставяне на води; Канализационни
услуги, Управление на отпадъци и възстановяване" - 89%, а най-нисък - в сектор „Операции с недвижими имоти" - под
75%. С отдалечаване от годината на раждане броят на оцелелите предприятия от групите с 0 наети и 1-4 наети лица
значително намалява, докато при тези от групите 5-9 наети и 10 и повече наети тенденцията на намаление е твърде
слабо изразена. Делът на предприятията, родени през 2005 г. и все още активни пет години по-късно, през 2010 г. е
почти 5,8%.
Най-жизнеспособни се оказват предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности", където делът на
единиците, сполучливо преживели петгодишния период, е почти 10,2%. На другия полюс са предприятията от сектор в
производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" със стойност малко над
2% по този показател.
Броят на заетите лица в създадените през 2009 г. и оцелели през 2010 г. предприятия възлиза общо на 1 26 483 души.
Над 62% от заетите са концентрирани само в три сектора:- „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" – 37,6%,
„Преработваща промишленост" – 13,9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство" – 10,6%. Приблизително равен е броят на
заетите лица, работили през 2010 г. в предприятия от групите с 0 наети и 1-4 наети - по около 39 000 души (31%) във
всяка. Останалите заети лица се разпределят съответно: 11% в предприятията с 5-9 наети и 27% в тези от групата 10 и
повече наети.

През 2009 г. са преустановили дейност 25 772 предприятия, или почти 8% от броя на активните фирми през годината,
сочи проучването на НСИ.
√ Рекламираме България като инвестиционна дестинация
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209480_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D0%B5+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B
E+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B4
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
С 15,6 млн. лева от европрограма “Конкурентоспособност“ Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще организира
конференции и ще публикува реклами, които се очаква да привлекат инвеститори от целия свят, обяви изпълнителният
директор на агенцията Борислав Стефанов. Бюджетът за реклама и директен маркетинг по проекта е над 10 млн. лева,
останалите средства са за анализи и изработка на нов сайт на инвестиционната агенция. Агенцията вече е отпечатала 162
хиляди брошури на 6 езика, които представят секторите, в които страната ни иска да привлече инвестиции –
машиностроене, електротехника, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, транспорт и логистика,
информационни технологии, аутсорсинг, медицински туризъм.
Има и сборна брошура за България като цяло, чийто обем е 200 страници. До седмица агенцията ще обяви и най-скъпата
поръчка по проекта – за медийна кампания във водещи печатни и електронни медии. Тя е на стойност 4,5 млн. лева и
предвижда изработката на 36 рекламни карета и 3 видеоклипа. Те ще се публикуват и излъчват в издания като
“Икономист“, “Файненшъл таймс“, Ройтерс, „Блумбърг“ и т.н. Материалите ще се разпространяват в периода ноември
2012 – март 2013 г. Борислав Стефанов посочи, че това е доста скромен бюджет за реклама на инвестиционна
дестинация, и каза, че 1 страница в “Економист“ е 30 хил. евро само за 1 публикация. Агенцията вече е възложила на
обединение между ВИП травъл и “Андреа кепитъл“ организацията по посещенията на 9 международни бизнес
конференции. Дотук са посетени събития в Лондон, Мюнхен и Дубай, в резултат на които е проявен интерес от една-две
фирми от автомобилната промишленост от Германия и толкова от хранително-вкусовата промишленост от Дубай. Те
възнамеряват да посетят страната с оглед на бъдещи инвестиции, каза Стефанов. БАИ ще сключи в близките дни и
договор с обединение между “Файненшъл таймс“ и “Медиа планинг груп“ за около 1,3 млн. лева за организацията на 3
конференции и 9 кръгли маси в Европа, САЩ и Източна Азия. Конференциите ще са изцяло посветени на България като
инвестиционна дестинация и целта им е да привлекат интереса на мениджъри на международни компании. Борислав
Стефанов обясни, че не трябва да се ръководим от мисленето по времето на комунизма, когато новините за
Пловдивския панаир са: дойдоха еди-колко си фирми и се сключиха еди-колко си договора. Трудно можем да изчислим
колко инвестиции ще дойдат в резултат на този проект, но ценното в случая е, че България получава възможността да се
представи пред света. И без това сме трудноразпознаваеми, страната ни няма имидж извън Европа, хората дори не
знаят, че сме в ЕС, каза Стефанов, като се позова на един от анализите в проекта. За анализи са дадени над 1,2 млн. лева
– на икономиката на страната, на интереса на инвеститорите през последните години, видовете вложения, които са
предизвикали най-голям интерес, и т.н. Новият сайт на агенцията пък се изработва от „Айсиджен“ и освен българска и
английска версия ще има руска и немска.
Вестник Капитал daily
√ Безработицата продължава да расте
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/07/31/1878462_bezraboticata_produljava_da_raste/
Безработицата в България продължава бавно да расте и през юни достига 12.4%, което е с 0.2 процентни пункта повече
от май. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Те са сезонно изгладени и изключват
влиянието на фактори като временната сезонната заетост например. За сравнение, средната безработица в ЕС през юни
е 10.4%. Икономистите, до които се допита "Капитал Daily", очакват негативната тенденция на пазара на труда да се
запази и през следващите месеци. А спад в броя на хората, оставащи без работа, може да се очаква най-рано в края на
годината.
Кризата е само едната причина
Според анализаторите продължаващите проблеми на пазара на труда са едно от най-големите предизвикателства за
икономиката. "Пазарът на труда трябва да е приоритет, защото от началото на кризата в България са загубени 450
хиляди работни места, което е твърде голяма загуба, за да се оправдава само с кризата", твърди Георги Ангелов от
институт "Отворено общество". Той допълва, че кризата подчертава по-сериозни структурни проблеми на пазара на
труда. Става въпрос за разминаване между търсени и предлагани квалификации на служителите, географски
несъответствия и неправилно определяне на минималните осигурителни прагове, които са еднакви за цялата страна.
Според Ангелов еднаквите прагове може да не са проблем в София, но определено създават проблеми в неразвитите
региони.
"От началото на кризата в края на 2008 г. увеличението на праговете е с над 50%, което вдига разходите за труд и
принуждава много фирми да намаляват персонал, за да оцелеят", обяснява икономистът. По време на икономически
подем по-високите прагове не са проблем. Сега обаче ръстът на безработицата прави домакинствата песимисти.
Съответно хората са свръхпредпазливи при стартиране на нови проекти, отлагат дългосрочни покупки и не теглят
кредити. А ако се тръгне по тази спирала, възстановяване на икономиката трудно може да е устойчиво, убеден е
Ангелов.
Според Цветослав Цачев, главен анализатор в "Елана", работни места съкращава предимно малкият и средният бизнес.

Вероятна причина статистиката да отчита ръст на безработицата според него е и увеличеният дял на сивата икономика,
особено в сектора на услугите. "Двигател на индустрията са по-едрите компании, но там и нуждата от нови служители не
е толкова голяма, затова, ако има увеличение на продажбите, това невинаги означава и търсене на хора", обясни Цачев.
Без движение до края на годината
Без да се ангажира с прогноза, Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии твърди, че неблагоприятната тенденция
на пазара на труда ще продължи. Според него, ако безработицата не нараства, тя със сигурност няма и да намалее
идните месеци.
Малко по-голям оптимист е Георги Стоев, управляващ съдружник в Industry Watch. Според него до края на годината ръст
на безработицата няма да има, а сегашните нива са "дъното на рецесията в пазара на труда". "Създаването на нови
работни места ще се случва бавно. Не изключваме появата на хубави изненади, но това, което виждаме, са малки
производства за 50-100 души, трудно идват такива с нужда от 2-3 хил. служители", коментира Стоев.
√ Три години правителство на ГЕРБ: Икономическото ведомство: Много започнато, малко довършено
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/07/31/1878506_ikonomicheskoto_vedomstvo_mnogo_zapochnato
_malko/
"Обърнахме доста пластове в енергетиката и вкарахме в релси големите енергийни проекти, преработихме
правилата по европейската програма "Конкурентоспособност", така че да са в интерес на бизнеса. Създадохме
всички стратегически документи, които си бяхме поставили за цел и се очакваха от нас. Заехме пробизнес позиция
във всички теми, свързани с административен климат, данъчна среда и социално-трудови въпроси". Така в средата
на 2010 г. в интервю за "Капитал", тогавашният министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков оцени първата година от своето управление. Две години по-късно, през март 2012 г., Трайков беше
ненадейно уволнен и на негово място дойде неговият заместник-министър с ресор енергетика Делян Добрев. По
повод решението за смяната на Трайков през март 2012 г. премиерът Бойко Борисов оцени свършеното в
министерството така: "Много неща започнахме да правим с него (бел. ред. - Трайков), може би най-тежкото
министерство... повече от три години все още сме само започнали. И ако трябва да сравните предишното
министерство на икономика и енергетика и сега - разлика няма."
Новоназначеният министър Добрев пък постави като свои приоритети развитието на икономиката и туризма.
Той обеща повече подкрепа за малките и средните предприятия и повече усилия за привличане на чуждестранни
инвестиции.
Заради разнородните сектори, които управлява ведомството, разделихме анализа на свършеното в по-едри
направления като енергетика, туризъм и т.н.
Добрият край на мегапроектите
Въпреки желанието да насочи усилията си към решаването на икономическите въпроси Добрев също не успя да избяга
от образа на енергиен министър, който беше наложен и на Трайков. Това отчасти е нормално, като се има предвид, че
най-много активи държавата все още държи именно в енергийния сектор. В много направления МИЕТ има само
символични функции, като туризма например.
С встъпването на длъжност на Добрев беше взето и едно от основните решения изобщо в управлението на ГЕРБ –
отказът на България от проекта "Белене", след като подписването на окончателния договор за изпълнение беше
отлагано 13 пъти. Макар че то беше подготвяно още от Трайков, накрая спирането беше санкционирано от премиер след
доста преобръщания в неговата позиция.
Милионите, налети в "Белене", бяха договорени от предишното правителство, но ГЕРБ продължи да ги плаща (макар и
не директно от бюджета) близо две години след идването си на власт. Обяснението отчасти беше, че средствата така ли
иначе трябваше да се платят, както и това, че в кабинета е нямало единство около проекта. Първият аргумент обаче е
съмнителен, тъй като след спирането пак останаха неразплатени средства към "Росатом". По времето
на ГЕРБ допълнително бяха дадени 500 хил. лв. на консултанта по проекта, британската банка HSBC. В крайна сметка
обаче правителството така и не отчете техните анализи при взимането на решението си за отказа за изграждането на
новата АЕЦ.
Едновременно с отказа си да строи нова ядрена мощност беше взето и решение за изграждането на нов блок на
площадката на АЕЦ "Козлодуй" с вече поръчаното оборудване за "Белене", за който обаче все още няма ясна
икономическа обосновка. Желанието този проект да бъде изграден изцяло с частни средства също ще бъде трудно
издържано, тъй като държавата в лицето на АЕЦ "Козлодуй" ще трябва най-малкото да плати предпроектното
проучване, чийто изпълнител ще стане ясен този петък.
И ако тройната коалиция стана известна със своя голям шлем в енергетиката, правителството на ГЕРБ и в частност
министерството на икономиката и енергетиката, което отговаря за този ресор, ще бъде запомнено с неговото разваляне.
Няма как да не се отбележи отказа на България в участието в проекта за петролопровод "Бургас - Александруполис",
въпреки че министерството на икономиката и енергетиката не отговаряше пряко за него.
Така част от големите енергийни проекти всъщност не са "вкарани в релси", а просто бяха прекратени.
Наред с отказа от "Белене" министерството на енергетиката започна интензивни преговори с "Газпром" за изграждането
на газопровода "Южен поток", който беше обявен за стратегически проект, а работата по него трябваше да се ускори,
така че строителството на тръбата да започне в края на тази година. Очертава се този проект, който е от стратегическо
значение за Русия, да изпревари газопровода "Набуко", който все още е в изчаквателна позиция.
Какво изостава

Газовите връзки със съседните страни бяха обявени за стратегически, тъй като биха помогнали за повишаването на
енергийната сигурност на страната. Повече от три години след газовата криза в началото на 2009 г. те обаче все още не
са изградени, а България продължава да е почти 100% зависима от вноса на руски природен газ. Липсата им беше и едно
от обвиненията към Трайков от страна на премиера. След посещението на Бойко Борисов в Турция преди два месеца той
обаче разбра, че нещата не опират само до липса на желание от българска страна. В случая с Турция се оказа, че самата
Анкара не е много ентусиазирана.
В тази връзка не беше предприето нищо за превръщане на изчерпаното газово находище "Галата" в хранилище, нито
пък беше разширен капацитетът на хранилището в "Чирен", въпреки че такива планове съществуват.
Като един от големите провали на министерството трябва да се отчете и обещаната от руската "Газпром" отстъпка от 11%
в цената на газа, която в крайна сметка така и не беше получена. Все още не е подписан и новият газов договор с
"Газпром", който да осигури доставките на горивото след 2012 г. Министерството не проведе задълбочена
информационна кампания за възможностите за добив на шистов газ, така че независимо от крайното решение - за или
против добива, поне да има информирана дискусия в страната. В крайна сметка парламентът наложи некомпетентен
мораториум за проучването и добива на шистов газ в България, който заплашваше да спре дори сондажите за вода.
Прозрачност близо до нулата
По отношение на прозрачността в енергийните дружества, които са част от Българския енергиен холдинг (чийто
принципал е министерството на икономиката и енергетиката), трудно може да се отчете видим напредък. Поне по
отношение на медиите тези дружества продължават да са затворени, а начините им за комуникация - напълно архаични.
За пример ТЕЦ "Марица-изток 2" общува с медиите единствено чрез съобщения, изпратени по факс или занесени лично
до централата. В някои от дружествата дори липсва звено за връзките с обществеността, а в други достъпът до него е
напълно блокиран. Така информацията за случващото се в тези дружества достига до обществото изключително трудно,
и то благодарение на други институции. Преди месец от доклад на Държавната финансова инспекция стана ясно, че при
голяма част от обществените поръчки на мини "Марица изток" има злоупотреби. Това обаче донякъде поставя под
въпрос доколко Българският енергиен холдинг изпълнява функциите си, тъй като министър Трайков обясняваше
неговото съществуване именно с контрола върху обществените поръчки.
Едно от големите постижения според самия Трайков - въвеждането на търгове за продажбата на електроенергия от АЕЦ
"Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", също не постигна очакванията за по-голяма прозрачност. Като цяло свободният
пазар на електроенергия остава недоразвит, а електроенергийната борса все още липсва.
Министерството се забави значително и с разделянето на Електроенергийния системен оператор от НЕК, което според
изискванията на Европейската комисията трябваше да се случи още през март 2011 г. В тази връзка страната ни беше
заплашена от започването на съдебно дело. Все пак през май необходимите промени в закона за енергетиката бяха
приети, а реалното разделяне се очаква да се случи до края на годината.
Няма как да не се отбележи и непоследователната политика на министерството в областта на възобновяемата енергия. В
рамките само на една година законодателството в тази област беше променено два пъти, като и в двата случая
инициатор бе самото министерство. Като резултат от несигурната среда инвеститорите, планирали проектите си напред
във времето, побързаха с тяхното изграждане, което доведе до бум от нови мощности в сектора. Създаде се дори
съмнението, че промените в законите облагодетелстват само фирмите, които вече имат сключени предварителни
договори (подписани основно през 2009 и 2010 г.) за сметка на всички потенциални инвеститори.
Така наред с многото неща, които "започнахме да правим" по думите на премиера, има и други, по които все още нищо
не е направено, а трети са със съмнителен положителен ефект.
Вестник Труд
√ Погват длъжници на здравни вноски
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1487244
Националната агенция за приходите (НАП) започва съвместна акция със здравната каса срещу българите, които имат
добри доходи, но все "забравят" да си платят здравните вноски. За това са се договорили управителят на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Пламен Цеков и шефът на данъчните Красимир Стефанов.
Към момента не се знае точно какви по възраст и социален статус българи влизат в групата на неплащащите. "А и всеки
гледа от неговата камбанария. За да се оправдаят някои самоосигуряващи се, веднага се посочва тежкото положение на
тютюнопроизводителите (б. р. - разчитащи на държавната субсидия веднъж годишно), които при настоящите условия
трудно можели да се издължават към касата. Нашата задача е да разберем кои са останалите длъжници", коментира
пред "Труд" д-р Пламен Цеков.
Служителите от НЗОК щели да подават ЕГН на неосигурените на инспекторите от НАП, които ще проверят в данъчните им
декларации с какви приходи разполагат. Както и да видят какво е имотното им състояние.
"На пръв поглед на колегите от НАП задачата им се видя доста тежка, но в последствие се разбрахме, че може да я
изпълним", добави д-р Пламен Цеков. По закон НАП има право и задължение да глобява неосигурените и да търси от
тях пропуснатите суми. Здравно неосигурените българи, които са 1,2 млн. души, годишно ощетяват касата с над 600 млн.
лв., съобщи д-р Пламен Цеков. Той добави, че с тази крупна сума значително може да се повишат заплатите на лекарите
и сестрите. Както и да се покриват много повече медицински дейности или консумативи, за които в момента болният
вади от джоба си.

"Близо 15% от неизрядните платци се осигуряват при нужда. Т. е. покриват си задължителните осигуровки за 3 г. назад,
за да възвърнат правата си, и независимо че постоянно се повтаря колко лоша е здравната ни система, те с лекота влизат
в нея и започват да се лекуват по клинични пътеки дори за 15 000 лв.", каза още управителят на НЗОК.
Сред неосигурените има и много заможни българи. Един от тях е и провъзгласилият се за "защитник и борец за правата
на българските пациенти" Николай Бареков. Според справка, направена вчера, той продължава да не се издължава към
НЗОК. А има 16 пропуснати вноски.
За сметка на това обаче намира достатъчно пари, за да купонясва в нашумелия френски бар Nikki Beach в Сен Тропе.
"Запазена марка" на заведението е поливането с шампанско по 300 евро бутилката, а някои по-изтънчени богаташи си
поръчват за целта и 6-литров "Матусалем" за "скромната сума" от 25 000 евро, съобщи наскоро bivol.bg.
До 3000 лв. глоба за неизрядните
Самоосигуряващите се българи, които имат повече от 3 неплатени здравни вноски, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв.
А при повторно нарушение санкцията е от 1000 лв. до 3000 лв., предвижда Законът за здравното осигуряване.
Дължимите пари пък се събират от служителите на НАП, за което право им дава Данъчно-осигурителният процесуален
кодекс.
Ако задължението да плаща здравни осигуровки е на работодателя, а той не ги внася, тогава съответният служител не
губи здравноосигурителни права, пише още в закона. А малцина знаят, че за неявяване на профилактичните прегледи,
които са описани в Националния рамков договор, подписан между касата и съсловните организации, губят
осигурителните си права за срок от един месец.

