
 

 
 
 
 
Нова телевизия  
 
√ Участие на Васил Велев в предаването „Здравей, България"    
Линк от предаването очаквайте утре.   
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Иван Йотов, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор пред "Капитал Daily:  
Износът на ток от България е намалял с над 20% 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/08/27/1895984_iznosut_na_tok_ot_bulgariia_e_namalial_s_nad_2
0/ 
- С какви допълнителни функции ще бъде натоварен ЕСО след отделянето му от Националната електрическа 
компания? 
След отделянето на двете дружества ще бъдат прехвърлени активите на електропреносната мрежа и електромерното 
стопанство, което налага тяхното управление и развитие от страна на оператора. Тези функции досега се извършваха от 
специализирани звена на НЕК и в този смисъл системния оператор ще разполага с квалифициран кадрови потенциал, за 
да продължи безпроблемно тези дейности. 
- Какви средства са нужни за модернизация на електропреносната система на страната и кога те ще могат да бъдат 
направени? 
В момента се разработва новият десетгодишен план за развитие на електропреносната мрежа до 2022 г. Това не 
означава само разширение, но и подобряване на вече съществуващото. В тази връзка за разлика от стария в новия план 
ще бъде предвидено не само развитие на мрежата, но и подмяна или рехабилитация на амортизираните съоръжения, 
някои от които са в експлоатация вече над 50 години. На тази база и съвместно с консултантите по отделянето на ЕСО от 
НЕК ще бъде определен нужният финансов ресурс за осъществяване на тези мероприятия. Инвестициите ще бъдат 
направени, след като се обезпечат финансово и се преминат всички съпътстващи нормативни процедури. 
- Какво е намалението на износа на електроенергия и с какво може да се обясни то? 
За периода от 1 януари до 20 август износът е с близо 1500 GWh по-малко спрямо изминалата година, което е 
намаление с 21.8%. То се дължи основно на задълбочаващата се икономическа криза и по-специално на проблемите в 
Гърция, която е основен вносител на електроенергия за балканския регион. 
- Изпитвате ли затруднение в управлението на електроенергийната мрежа заради присъединяването на големия брой 
зелени мощности в последните месеци? 
Проблемите възникнаха това лято поради мащабното въвеждане в експлоатация на все по-малки и разпръснати ВЕИ, 
основно фотоволтаични централи в електроразпределителната мрежа. Само на територията на EVN (Югоизточна 
България - бел. ред.) те са за над 550 MWp при следобеден летен товар на електренергийната система от около 4000 
MW. Тази генерация остава все още скрита за диспечерите и затруднява както планирането режимите на системата, така 
и управлението в реално време. Забелязва се конфликт между отделните възобновяеми технологии. Например ВЕЦ, 
които работят за напояване, все по-трудно изпълняват своите графици за сметка на фотоволтаичните централи.  
Може ли да обясните как ще се промени пазарът с появата на т.нар. координатори на балансиращи групи и каква 
точно е тяхната роля? 
Формирането на балансиращи групи има за цел въвеждане на нова организация при администриране на сделките с 
електрическа енергия. Ролята на координаторите на балансиращи групи е да съсредоточат отговорностите по обмена на 
информация с ЕСО, а крайната цел е да се агрегират небалансите на търговските участници и да се смекчат 
икономическите последици от цените на балансиращата енергия. 
Какво показа тестовият период за подготовката по стартирането на борсата? 
Към 31 юли 2012 г. на борсовия пазар на електрическа енергия има регистрирани 22 координатори на балансиращи 
групи. Поради липсата на активно участие търгуваните обеми са относително ниски. Реализираните обеми са главно от 
участници, които изчистват отворени търговски позиции от дългосрочни сделки по двустранни договори с цел 
оптимизиране на небалансите преди деня за доставка. От началото на август в теста активно се включи и НЕК като 
търговски участник с най-голям дял в общата търговия на пазара на електрическа енергия, което значително повиши 
търгуваните количества в сравнение с юли 2012. 
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Вестник Класа 
 
√ "Уестингхаус" ще извърши предпроектното проучване за VII блок в АЕЦ "Козлодуй" 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/211039_%22%D0%A3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%85%
D0%B0%D1%83%D1%81%22+%D1%89%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8+%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+VII+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0
%B2+%D0%90%D0%95%D0%A6+%22%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9%22 
Американската компания „Уестингхаус” е избраният изпълнител на предпроектното проучване за изграждане на 7-ми 
блок на АЕЦ „Козлодуй“ срещу 999 500 евро. В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в понеделник беше подписан договор с компанията. Документът беше подписан от Хавиер Гонзалес, 
вицепрезидент за Южна Европа за „Уестингхаус” и от Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания 
за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй”. 
Ив Браше, президент за Европа на "Уестингхаус" каза, че компанията има дълъг опит в областта на ядрената енергетика, 
работила е по подобен проект в Чехия Целта му е изпълнителят да представи социално-икономически анализ, оценка на 
икономическата целесъобразност, както и анализ на наличните технологични възможности за новата мощност. 
Окончателното предложение на щатската компания е намалено с 16 % от първоначалното предложение, каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. 
Според Валенин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" се предвижда окончателният доклад на 
консултанта да бъде готов до март 2013 г. Българската страна очаква да бъде извършен пълен анализ на проектите на 
останалите компании включително на „Атомекспортстрой“ преди да излезе с окончателното предложение. 
В процедурата участваха пет компании, „Уестингхаус” е избрана заради най-добрата оферта. Останалите са френската 
„Арева“, която участва и в тандем с японската „Мицубиши“, българската „Риск Инженеринг“ на председателя на 
Българския атомен форум Богомил Манчев, както и „Уорли Парсънс“. Решението за изграждане на нов реактор в 
Козлодуй бе взето почти едновременно с отказа на правителството от АЕЦ "Белене" през пролетта на 2012 г. Затова се 
предвиждаше на площадката да бъде монтиран реакторът, поръчан на "Атомстройекспорт" и частично платен от 
България. 
"Уестингхаус" заяви сериозен интерес към изграждането на нов блок на АЕЦ Козлодуй, при това със собствени средства, 
още през 2009 г. По-късно, през 2011 г. компанията отказва участие в АЕЦ "Белене", като се мотивира с остарялата 
технология на "Атомстройекспорт", но отново потвърждава готовността си да участва в изграждането на нова мощност в 
АЕЦ "Козлодуй". Тогава тя представи параметрите на реактора си от ново поколение 3+ AP 1000. Концернът вече 
подготвя изграждането на четири такива мощности в САЩ, обяви вицепрезидентът за ЮжнаИзточна Европа Хосе 
Гутиерес. Той обаче не коментира цената на един такъв реактор. Поколението 3+ са по-добри от реакторите трето 
поколение, каквито бяха предвидени за АЕЦ "Белене". Реакторите на "Уестингхаус" съчетават системи за пасивна и 
активна безопасност, скоростта за изграждането е едва 36 месеца и е по-лесен за използване.  
„Отсега има инвеститорски интерес. При условие, че се направят добре стъпките и се прецени рискът за всяка една от 
стъпките и този риск намалее след като лицензираме площадката, аз мисля, че инвеститорите ще излязат наяве. Сигурен 
съм, че ще имаме повече от трима инвеститори, между които да избираме”, каза още шефът на АЕЦ "Козлодуй".  
Предстои да бъде направена Оценка на въздействието върху околната среда и геоложко проучване, за които ще бъдат 
избрани други изпълнители. Очакванията са те да не надхвърлят цена от 5-6 млн. лева. За сравнение - същото 
предпроектно проучване с ОВОС и геоложко проучване за АЕЦ "Белене" е струвало около 32 млн. евро, каза министърът. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Как да съберат 300 милиона от неплатения данък здраве 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1521833 
Hа българските политици това им е хубавото - винаги започват оттам, откъдето са свършили. И така няколко 
десетилетия. 
Тази есен например ще подхванат отново драматичния въпрос със здравните вноски, като обсъждат бюджетите за 
догодина. С него и завършиха преди ваканцията, а междувременно шефът на джипитата подгря напрежението - каза, че 
българите без здравни осигуровки са над 2 милиона и заради тях личните лекари фалират. 
2 милиона, 1,5 милиона, 1,3 милиона - търкалят се различни числа, но все големи. А как хората зад тях да започнат да 
плащат, все не е ясно. 
В края на юли тъпотията с бележките за внесени здравни осигуровки, които трябваше да станат задължителни при 
сделка за имот и кола, не мина. Това обаче е малко успокоение, защото самото предложение издава голяма правна 
неграмотност, много сбъркано мислене и пълна липса на идея как (най-малко) 1,3 милиона българи да бъдат 
стимулирани да внасят пари за лечение. Именно стимулирани, а не рекетирани, както настоява Десислава Атанасова, 
сякаш за да демонстрира нагледно безхаберието на поредния здравен министър. 
„След като имат средства да си купят автомобил или имущество, би било логично да имат средства да си платят и 
здравното осигуряване", твърдеше тя. Кой знае защо на правителственото заседание никой от другите министри не се 
осмели да възрази на тая крива логика и да изтъкне, че бележки се искат и от продавачите. Никой не попита защо 
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заради 20% неизрядни трябва всичките 6 милиона пълнолетни да бъдат принудени да висят на опашки, за да им дадат 
чиновниците тапия, че са изрядни. Никой не посмя да каже, че подобни ограничения противоречат на конституцията. 
Впрочем това трябваше да го знае първо самата Атанасова, която е дипломиран юрист. Е, прозряха го депутатите и 
отрязаха противоконституционния текст за бележките, внесен от правителството. За сметка на данъкоплатците остават 
заплатите на стотици чиновници, министри, народни избраници, губили време да пишат, съгласуват, обсъждат вредна 
поправка в закона. 
Като видяха, че откъм здравното министерство не се задава здрава мисъл за вноските, шефът на здравната каса и шефът 
на Националната агенция за приходите сами се договориха да проверят какви са тези милиони българи, които не си 
плащат задължителните осигуровки. Данъчните ще засекат по ЕГН-тата дали хората с пропуснати вноски са декларирали 
доходи и какво е имотното им състояние. Това е добра новина, защото след много години вайкане и закани най-после 
може да стане ясно колко от тези 1,3 милиона българи не плащат, макар че изкарват пари. И колко са маргинали, които 
или наистина нямат доходи, или пребивават някъде в сивата икономика. 
Въпросът е, когато настъпи тази яснота, за какво ще послужи. Отсега може да се предположи, че онези, които имат 
доходи, но хитруват и под заплахата от глоби ще си платят, не са големият процент от 1,3-те милиона. 
Повечето са вероятно т.нар. обезкуражени българи, които са изпаднали от всякакви системи. Например не работят, но 
вече не им се полагат помощи, или са роми номади и т.н. 
Министър Атанасова и подчинените й трябва да анализират информацията и да родят идея как да бъде решен 
проблемът именно с тези хора. За да стане това, първо трябва да си проветрят главите от сбърканата мисъл, че всички, 
които не плащат, са мошеници, следователно да действаме силово. Изглежда, тази сбъркана мисъл е заразна, защото 
още първият здравен министър от правителството на ГЕРБ - Божидар Нанев, през 2009-а предложи длъжниците да нямат 
право да прекрачват държавната граница. После се лансираха и други силовашки почини, за да се стигне до последния с 
бележките. Всъщност Атанасова го гарнира с вярната констатация, че заплахите досега не са проработили. 
Но очевидно нещо (грубо ще бъде да напишем точно какво) й попречи да направи логичния извод, че трябва да опита 
друг начин. Да речем, онзи, предложен от общинари от Златоград: хората, които не си плащат здравните вноски, защото 
нямат пари, да получат възможност да ги изработят по специални програми - като чистят примерно. 
Сигурно ще се намерят още смислени идеи, ако здравното министерство се отлепи от мерака да налага принуда и 
заложи на градивното. А истинска историческа крачка ще направи, ако осъзнае, че всички българи ще си внасят парите с 
по-голямо желание, ако общественото здравеопазване е качествено, ако в болниците не ги карат да доплащат 
(официално) и не им искат подкупи (неофициално). Което беше изначална цел на т.нар. здравна реформа. 
Разговорът дали първо трябва да започнат да се събират онези 300 млн. лева годишно, които сега се губят от неплатени 
здравни вноски, за да се оправи системата, или когато системата се оправи, ще започнат да се събират всички здравни 
вноски, прилича на спора за яйцето и кокошката. Но не съвсем. Защото всички знаем, че т.нар. здравна реформа в 
България не се случва не само заради пари, ами и заради здрава мисъл. 
ДИМИТРАНА АЛЕКСАНДРОВА 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Крадат фирми през Търговския регистър 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-08-28&article=421956 
Интернет страницата на Търговския регистър се превърна в любимо място за родните измамници. Благодарение на 
неговата публичност буквално всеки гражданин може да се рови в документите на която и да е фирма, регистрирана в 
България. Наличието на основни умения за боравене с компютър и интернет връзка са единственото, което ви трябва, за 
да се снабдите с имена, подписи и ЕГН-та на посочен от вас бизнесмен. "Кражбите на фирми са станали много 
популярни. Посредством достъпа до Търговския регистър плюс фалшиви пълномощни се сменя управителят на едно 
ООД. По този начин "новият собственик" може да се разпорежда с активите на дадена фирма. При всички случаи става 
въпрос за източване на много сериозни средства", обясни председателят на Комисията за опазване на личните данни 
Красимир Димитров пред бТВ. От началото на следващата година достъпът до Търговския регистър ще става само с 
електронен подпис или цифров сертификат. Това обаче ще защити само фирми, които се регистрират след 1 януари 2013 
г., тъй като всеки може да копира каквото си поиска до края на годината. Според Димитров добър ход би било 
задължителното присъствие на нотариус по време на общите събрания на фирмите. По този начин подписите на 
съдружниците ще бъдат нотариално заверени, а издаваните пълномощни ще се регистрират в нотариалната камара. 
Така ще може да се проследява дали едно пълномощно е фалшиво или не. Това ще помогне, особено когато става дума 
за разпореждане с недвижими имоти, добавя Димитров. 
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