Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Сега
√ Безработни ще получават ваучери за обучение до 1800 лв.
Сумите не са променяни, бизнесът иска повече пари за техници, фрезисти и др.
Безработните ще имат възможност за обучение по чужд език или професия с европейски средства по новата оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси". Агенцията по заетостта ще раздава ваучери с номинална стойност от 70 лв. до
1800 лв. в зависимост от избрания курс и обучение. Това предвижда проектът на постановление на социалното
министерство, който ще се обсъжда до края на другата седмица. Проектът предвижда ваучери и за работещи, но към
момента няма схема, по която да се финансират техните обучения. От социалното министерство обясниха, че догодина не
са планирани средства за обучения на работещи на принципа на предишните програми "Аз мога" и "Аз мога повече". Това
бяха сред най-успешните програми през миналия програмен период. Въпреки това от министерството отговориха, че в
момента се анализират ефективността и постигнатите резултати от реализираните две схеми и след това ще се разработва
проект за обучения на заетите.
Ваучерите за безработните ще се раздават по две схеми, по които работодателите ще правят заявки за необходимите им
кадри. По "Обучение и заетост" са заделени 50 млн. лв., с които 4440 безработни лица да придобият квалификация. По
втората схема "Обучение и заетост за младите хора" са заделени 115 млн. лв. Очаква се с тях 17 250 безработни млади
хора от 15 до 29 г. да се обучават, да получат квалификация или да си намерят работа след приключването на мерките.
Сумата на ваучера зависи от това за какво обучение се кандидатства. Парите и учебните часове са същите, както бяха и в
програмите "Аз мога". Най-скъпият ваучер от 1800 лв. отново ще се дава за обучение за придобиване на професионална
квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа. За придобиване на втора степен от професия ще се дават
1200 лв. за 660 учебни часа. За първа степен ваучерът ще е за 600 лв. и за 300 часа. Има и ваучери за придобиване само на
част от професия. Обучението за ключови компетентности ще е за чужд език, общуване на роден език, дигитална
компетентност, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите. Ще се
финансират и курсове за умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество,
културна осъзнатост и творчески изяви. Най-скъпият ваучер тук е за 700 лв.
Работодатели не са съгласни стойностите на ваучерите да останат същите, става ясно от обсъжданията в
комисията към тристранката. От Асоциацията на индустриалния капитал това води до "обучение предимно на
секретари, администратори, фризьори и сервитьори и няма обучения в сферата на машиностроенето, техници,
фрезисти и др. Причините са ниските цени на ваучерите за по-скъпи обучения в някои икономически сфери,
необходимостта от доплащане за обучението и некачественото обучение". От АИКБ предлагат ваучерите за поскъпите обучения да са по-високи. "Държавата дава минимални средства, което не пречи да има съфинансиране от
страна на работодатели или на самите лица, ползватели на услугата. Сумите за обученията не са образувани
съгласно пазарния принцип, тъй като не може да има голяма разлика между парите, отделяни от държавния бюджет,
и средствата по оперативната програма", казва зам.-министърът Зорница Русинова. Тя обяснява и че се търси
възможност заявленията от безработните да се подават по интернет.
ДОСТАВЧИЦИ
Фирмите, които ще обучават, ще бъдат одобрени от Агенцията по заетостта. Тя ще публикува и списъка на одобрените
доставчици. Те ще си получават парите до 30 дни след отчитането на средствата. В първия програмен период имаше
значителни забавяния на изплащането на парите от АЗ към доставчиците, а срокът бе двоен - 60 дни.
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√ Безработни ще получават ваучери за обучение до 1800 лв.
Ще ги дава Агенцията по заетостта по ОП" Развитие на човешките ресурси"
Безработните ще имат възможност за обучение по чужд език или професия с европейски средства по новата оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси", пише в. "Сега". Агенцията по заетостта ще раздава ваучери с номинална
стойност от 70 лв. до 1800 лв. в зависимост от избрания курс и обучение. Това предвижда проектът на постановление на
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социалното министерство, който ще се обсъжда до края на другата седмица. Проектът предвижда ваучери и за работещи,
но към момента няма схема, по която да се финансират техните обучения. От социалното министерство обясниха, че
догодина не са планирани средства за обучения на работещи на принципа на предишните програми "Аз мога" и "Аз мога
повече". Това бяха сред най-успешните програми през миналия програмен период. Въпреки това от министерството
отговориха, че в момента се анализират ефективността и постигнатите резултати от реализираните две схеми и след това
ще се разработва проект за обучения на заетите.
Ваучерите за безработните ще се раздават по две схеми, по които работодателите ще правят заявки за необходимите им
кадри. По "Обучение и заетост" са заделени 50 млн. лв., с които 4440 безработни лица да придобият квалификация. По
втората схема "Обучение и заетост за младите хора" са заделени 115 млн. лв. Очаква се с тях 17 250 безработни млади
хора от 15 до 29 г. да се обучават, да получат квалификация или да си намерят работа след приключването на мерките.
Сумата на ваучера зависи от това за какво обучение се кандидатства. Парите и учебните часове са същите, както бяха и в
програмите "Аз мога". Най-скъпият ваучер от 1800 лв. отново ще се дава за обучение за придобиване на професионална
квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа. За придобиване на втора степен от професия ще се дават
1200 лв. за 660 учебни часа. За първа степен ваучерът ще е за 600 лв. и за 300 часа. Има и ваучери за придобиване само на
част от професия. Обучението за ключови компетентности ще е за чужд език, общуване на роден език, дигитална
компетентност, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите. Ще се
финансират и курсове за умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество,
културна осъзнатост и творчески изяви. Най-скъпият ваучер тук е за 700 лв.
Работодатели не са съгласни стойностите на ваучерите да останат същите, става ясно от обсъжданията в комисията към
тристранката. От Асоциацията на индустриалния капитал това води до "обучение предимно на секретари, администратори,
фризьори и сервитьори и няма обучения в сферата на машиностроенето, техници, фрезисти и др. Причините са ниските
цени на ваучерите за по-скъпи обучения в някои икономически сфери, необходимостта от доплащане за обучението и
некачественото обучение". От АИКБ предлагат ваучерите за по-скъпите обучения да са по-високи. "Държавата дава
минимални средства, което не пречи да има съфинансиране от страна на работодатели или на самите лица, ползватели на
услугата. Сумите за обученията не са образувани съгласно пазарния принцип, тъй като не може да има голяма разлика
между парите, отделяни от държавния бюджет, и средствата по оперативната програма", казва зам.-министърът Зорница
Русинова. Тя обяснява и че се търси възможност заявленията от безработните да се подават по интернет.
ДОСТАВЧИЦИ
Фирмите, които ще обучават, ще бъдат одобрени от Агенцията по заетостта. Тя ще публикува и списъка на одобрените
доставчици. Те ще си получават парите до 30 дни след отчитането на средствата. В първия програмен период имаше
значителни забавяния на изплащането на парите от АЗ към доставчиците, а срокът бе двоен - 60 дни.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ КЕВР ще се произнесе за цените на тока и парното на 30 септември
КЕВР ще се произнесе за промените на цените на електрическата и топлинната енергия на дружествата от сектор
„Топлоенергетика” на 30 септември, съобщи председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов,
съобщи „Фокус“.
Иван Иванов напомни на представителите на дружествата в сектор "Топлоенергетика", които присъстваха на заседанието
на комисията, че до 28 септември трябва да представят становища си за цената, за да може работната група да ги одобри.
Вестник Капитал Daily
√ Големите държави в ЕС подкрепят единна минимална данъчна ставка
България е против идеята, защото има един от най-ниските корпоративни данъци
Въвеждането на единен долен праг за корпоративен данък за всички страни в ЕС започва да изглежда все по-възможно,
въпреки че идеята среща съпротива от страна на държавите членки с по-ниски данъци, сред които и България. Във вторник
финансовите министри на Германия, Франция, Италия и Испания са подкрепили въвеждането на минимална данъчна
ставка в ЕС на специално изслушване пред комисията по избягване на плащането на данъци към Европейския парламент,
съобщи Politico. Тази възможност е била обсъждана и миналата седмица на заседание на ЕКОФИН в Люксембург.
Българското Министерство на финансите тогава съобщи, че България е против такова решение. Подобно е мнението и на
държави с по-ниски корпоративни данъци, тъй като слагането на праг би нарушило конкурентните им предимства за
привличане на чужди инвеститори. Засега приемането на долен праг изглежда трудно, но все повече показва
разделението между големите и силни икономики и тези с преференциални режими и ниски данъци в ЕС.
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Защо се предлага
Европейската комисия се захвана сериозно с предлагането на мерки срещу данъчното избягване след скандала Luxleaks
през 2014 г. Тогава стана ясно, че Люксембург е дал възможност на редица мултинационални компании като HSBC, Heinz,
Disney, Ikea, Amazon да договарят данъците, които плащат на държавата. Около 500 частни данъчни споразумения между
Люксембург и корпорации между 2002 и 2010 г. бяха разкрити точно след като Жан-Клод Юнкер (бивш премиер и финансов
министър на Люксембург) оглави Европейската комисия. През юни 2015 г. ЕК предложи нови данъчни правила, с които да
направи възможността за мултинационалните корпорации да се възползват от вратички в законите и да избягват повисоките данъци в страни като Германия и Франция по-трудна. В плана имаше предложение за автоматична обмяна на
информация между страните - членки на ЕС, по отношение на специални данъчни договорки като тези в Люксембург и за
създаването обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД). Сега обаче започва да се разглежда
и въвеждането на обща минимална данъчна ставка за всички страни в ЕС.
На заседанието на парламентарната комисия финансовите министри от най-големите икономики на еврозоната са
заявили, че по-доброто сътрудничество между националните данъчни власти заедно с минимална данъчна ставка ще
помогнат за справянето с агресивното данъчно планиране на мултинационалните корпорации. Според Politico един от
членовете на парламентарната комисия е предложил дори създаването на европейска данъчна институция на министрите,
но идеята не е получила особено одобрение. Изданието цитира думите на френския финансов министър Мишел Сапен:
"Трябва да гарантираме, че всеки вид печалба ще се облага поне веднъж в ЕС." Испанският министър Де Гиндос също е
уверил, че Испания е започнала действия за данъчно сътрудничество със съседите си в ЕС. Германия и Холандия пък вече
се споразумяха през юли да увеличат обмена на данъчна информация.
Позицията на България
На последното заседание на ЕКОФИН (Съветът по икономически и финансови въпроси, където се срещат финансовите
министри) на 11 и 12 септември са били разгледани възможностите за въвеждане на минимално ефективно данъчно
облагане. Позицията на България е, че "концепцията за минимално ефективно данъчно облагане, от една страна, не
кореспондира със съществуващите различия в икономическото и социалното развитие на отделните държави членки, а от
друга страна, не е съобразена с различията в структурите на данъчните системи, с които се постигат националните цели за
икономическо развитие, инвестиции, заетост и други". Така според българското финансово ведомство една такава стъпка
може да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на ЕС като цяло и да доведе до отлив на капитали и
инвестиции. Ниският корпоративен данък е едно от основните предимства за привличане на инвестиции в страната, при
положение че иначе не можем да се сравняваме с по-напредналите икономически страни в ЕС. В момента у нас
корпоративният данък е 10%.
√ Правителството направи първа крачка към електронно ЕГН
Проектът за е-идентичност е един от ключовите елементи в изграждането на електронно управление
Процесът по изграждане на електронното управление върви от години в България, без да има видими резултати. Идеята
е това постепенно да се промени, като според управляващите голяма част от инфраструктурата вече е изградена, но има
различни други пречки, които не позволяват да се използват наличните ресурси. Някои от тях са например липсата на
съвременна нормативна рамка, с която да функционират отделните компоненти. Сред тях са закон за електронното
управление и такъв за електронната идентичност. Последното е дигитална система, която да може да разпознава
отделните граждани във виртуалния свят, или казано с по-прости думи - всеки да има електронно ЕГН.
Е-идентичността е ключов компонент, без който не могат да се ползват напълно е-услугите на различните държавни и
общински администрации, защото няма как да се установи дали човекът зад екрана е този, за когото се представя. В сряда
правителството направи крачка напред в преодоляването на този проблем, като одобри проектозакон за електронната
идентификация. Ако той бъде приет от парламента, то тогава ще има вече нормативна рамка, която да постигне
унифициране, облекчаване и ускоряване на процесите и дейностите, свързани с предоставянето на е-услуги, като позволи
да се ползва единно средство за идентификация на потребителя.
Един за всички
Новият законопроект предвижда за всеки собственик на самоличност правителството да изгради една сигурна цифрова
идентичност, върху която се базира всичко. С нея държавните и общинските органи ще могат лесно да регистрират и
валидират правата на гражданите в една социално безопасна онлайн среда. Досега се ползват няколко метода за
установяване на самоличността - чрез електронен подпис или чрез персоналния идентификационен номер (ПИК), който се
издава безплатно от НАП за дистанционно подаване на документи, като данъчни декларации например. Първият от тях
силно ограничава броя на потребителите, а вторият поставя въпроси за сигурността на личните данни, предвид че той се
издава в хартиен формат от НАП.
Идеята на новия закон е да се премахнат тези частични решения и да бъдат заменени от едно централизирано за еидентификация. В него се определят ясно функциите, задълженията и отговорностите на всеки участник в процеса на
създаване и използване на електронна идентичност на физическите лица във виртуалното пространство. В законопроекта
е предвидено подобни е-ЕГН-та да се издават на всички физически лица в България – граждани или постоянно
пребиваващи чужденци. Те ще получат уникален е-идентификатор, като в зависимост от нуждите на потребителя може да
се издаде едно или повече удостоверения.
Технологична неутралност
Важен момент в законопроекта е, че е избран принципът за техническа и технологична неутралност на инструментите и
механизмите, които се използват за изграждането на е-идентификацията, включително и на носителя на електронна
идентичност.
3

Това означава, че бъдещото е-ЕГН няма да бъде ограничено и базирано само на една технология и на един начин за
пренасяне. Например е-идентичност може да бъде вградена под формата на софтуер в смартфона, на чип, вграден в
пластика или в личната карта. По този начин освен по-голямо удобство на потребителите се осигурява възможността да се
ползват нови технологии за вграждането на е-идентичността, без да се налага измяна на нормативната рамка.
Предишният опит за изграждане на е-идентификация е от 2012 г., когато беше разработен пилотен проект, осъществен с
обществена поръчка от "БОРИКА-Банксървис" на стойност от 12 млн. лв. Неговата задача беше да се демонстрира
системата за е-идентификация и бяха изготвени пластики и четци, които трябваше да осъществят връзката между
идентификацията на потребителя и съответната услуга, която искаха да ползват. В крайна сметка проектът беше изпълнен,
но не и реализиран след смяната на първото правителство на ГЕРБ.
√ Цената на природния газ пада с 14.26% от октомври
Парното поевтинява с по-малко от очакваното
Природният газ ще поевтинее с 14.26% от началото на октомври, с което цената му ще стане 484.26 лв./1000 куб. метъра
без акциз и ДДС. Това е предложението на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във
връзка с тримесечното изменение на цените на "Булгаргаз". Докладът на експертите беше разгледан на открито заседание
в сряда, на което изпълнителният директор на газовото дружеството Пепи Иванов посочи, че е съгласен с предложеното
изменение на цената. Първоначално от "Булгаргаз" искаха намаление от 13.65%, но още преди месец председателят на
регулатора Иван Иванов коментира, че вероятно то ще бъде над 14%. Така за 2015 г. общото намаление на природния газ
ще достигне близо 30% при едва 4.3% през 2014 г. Окончателното решение ще бъде взето от регулатора на 30 септември.
Основания за намалението
Основните фактори, които влияят върху изменението на цената на природния газ, са цените на алтернативните горива,
които отчитат значителен спад спрямо третото тримесечие. Влияние върху доставните цени оказва и калоричността на
природния газ, която е много по-висока спрямо последното тримесечие на миналата година. Това обаче е фактор, който
води до увеличение на цената на природния газ. Въпреки това цените, по които "Булгаргаз" ще купува от "Газпром", са с
15% по-ниски спрямо тези за третото тримесечие.
Валутният курс на лева към щатския долар, който също влияе върху цената на природния газ, тъй като това е валутата, в
която "Булгаргаз" купува, също отчита намаление от 1.74% спрямо настоящото тримесечие.
Обичайно за зимния период количествата, които "Булгаргаз" ще доставя на своите клиенти, се увеличават с 56% спрямо
периода юли - септември.
(Не)очаквано намаление
От началото на октомври цената на топлофикационните дружества за произвежданата от тях топлоенергия също ще
намалее. Най-голямо ще е то за абонатите на "Топлофикация - София", за които цената на топлоснабдителните услуги ще
падне със 7.2% от началото на октомври. За останалите градове намалението ще е между 1.5% и 4.3%, като само в Пловдив
цената ще се увеличи с 0.19%, което представлява 13 ст. за мегаватчас. Иванов обаче не можа да посочи какви са мотивите
за това увеличение, тъй като експертите на комисията били наясно с конкретните изчисления.
Намалението на топлофикационните услуги не беше неочаквано на фона на падащата цена на природния газ, който е
основен ценообразуващ фактор за тези дружества. Неочакван обаче беше подходът на експертите на КЕВР, които са
изчислили намалението на цената на парното с по-малко от реалното намаление на природния газ от 14.26%. От доклада
става ясно, че при изчислението на цените е взето прогнозно намаление на природния газ от 9.5%. По време на откритото
заседание експертите на регулатора обясниха, че по този начин се залага буфер при евентуално поскъпване на природния
газ през зимата, така че да не се налага през този период парното да се увеличава. Председателят на КЕВР Иван Иванов
малко по-късно обясни, че навлизаме в период, в който има риск от увеличение на цената на природния газ. Той обоснова
това с несигурното положение в Близкия изток. "Няма да позволя увеличение на цената през зимния период", посочи
Иванов. Подобни опасения обаче едва ли ще се сбъднат, тъй като прогнозите на международните анализатори предвижда
цената на петрола, от която е зависима и тази на природния газ, да продължава да пада.
От самите топлофикационни дружества нямаха възражения спрямо новите цени. Единствено изпълнителният директор на
"Топлофикация - Варна" Тодор Николов коментира, че наложената такса от 5% върху приходите от производството на
електроенергия се отразяват много зле на дружествата от сектора, и апелира това да бъде отчетено в цената.
С 25 млн. лв. на плюс
Освен топлоенергията КЕВР намалява и цената на произвежданата от топлофикациите високоефективна електроенергия,
която се изкупува задължително от Националната електрическа компания. Според Иван Иванов по този начин на
държавното дружество ще бъдат спестени 20-25 млн. лв., които обаче могат да се отразят в цената на тока за крайните
клиенти от началото на ноември (3 месеца след последната промяна от началото на август). Иванов обаче не пожела да
посочи дали може да се говори за понижение на цена задължение към обществото, която се плаща от всички потребители
и за чието намаление настояват от работодателските организации. Дори и да е така, ако единствената предпоставка за
намаление са въпросните 25 млн. лв., то ще бъде минимално.
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Вестник Сега
√ Природният газ поевтинява с 14.26%, а парното - с 4% от октомври
Цената на топлото пада в осем града на страната
Цената на природния газ ще падне с 14.26% от 1 октомври. В резултат парното в осем града на страната, в които има
централно отопление, ще поевтинее със средно 4 на сто. Това стана ясно на вчерашното обществено обсъждане на цените
в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Окончателното решение на комисията ще бъде взето на 30
септември. До понеделник топлофикационните дружества трябва да внесат в комисията своите становища по
предложените нови цени, съобщи вчера шефът на регулатора Иван Иванов.
Според разчетите на КЕВР топлинната енергия за София ще поевтинее със 7.2%, след като цената за един мегаватчас падне
от 73.98 лв. на 68.67 лв. без ДДС. По-евтино ще бъде и в Плевен с 3.4%, в Бургас с 1.5%, във Варна с 1.7%, във Враца с 4.4%.
По-евтино парно от 1 октомври ще има и във Велико Търново (-3.5%), Разград (-4.3%) и Бургас (-1.5%). Предвижда се и
цената, по която НЕК изкупува тока, произвеждан от топлофикациите, да бъде намалена с около 7 процента. Икономията
за НЕК от новите цени ще бъде около 25 млн. лева.
За Габрово, Русе, Перник и Сливен регулаторът предлага запазване на сегашните тарифи. А за Пловдив има леко
повишение, което е под 1 процент. Не е ясно какви са причините за увеличението.
От обществения доставчик "Булгаргаз" се съгласиха с доклада на работната група на регулатора за намаление на цената на
природния газ от 1 октомври с 14.26%, въпреки че тяхното предложение отпреди месец бе за 13.65 на сто. Иванов поясни,
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че в доклада са отбелязани факторите, които определят ценообразуването на природния газ. Под внимание е била взета
и цената на алтернативните горива. "При мазута има намаление с 13%, за газьола намалението също е с 13%", уточни
председателят на комисията.
ПРОГНОЗА
По време на общественото обсъждане Иван Иванов допусна, че газът може да поскъпне от януари, но добави, че ще
направи всичко по силите си цената на топлото да не се повиши насред отоплителния сезон. "Ние от КЕВР сме длъжни да
се предпазим от подобен риск. Виждате колко е непредвидима ситуацията в Близкия изток и това преди е водило до
повишаване на цената на природния газ", посочи той. По закон при промяна на цената на газа с над 5% регулаторът е
длъжен да преразгледа и цените на парното и топлата вода.
√ Министерството на туризма спасява по спешност проекти за 3.7 млн. лв.
Два проекта по програма "Регионално развитие" се прекратяват, а парите ще бъдат пренасочени към други дейности.
Първият от тях е свързан с изготвянето на маркетингови проучвания, анализи и методики, а вторият - с участия на България
на специализирани борси и изложения. Двата проекта са за общо 3.7 млн. лв., които няма да бъдат изгубени, но ще се
пренасочат към други дейности, обясниха от министерството на туризма.
Проектите са прекратени, тъй като изпълнението им се е забавило между 10 и 30 месеца. От началото на 2015 г. в спешен
порядък екипът на министерството е изготвил тръжни документи и са стартирани обществени поръчки за избор на
изпълнител по тях. Въпреки това обаче са се появили нови трудности - проектите са разписвани в периода 2009-2011 г.,
след 2012 г. не е работено по тях и към днешна дата почти всички дейности се нуждаят от актуализация. Всичко това няма
да позволи процедурите да завършат преди крайния срок за разплащане на парите по старата програма "Регионално
развитие", обясниха от ведомството на Николина Ангелкова.
Вестник Монитор
√ Бум на жалбите срещу енергото
С 30 на сто са сокочили жалбите срещу ЕРП-тата само за последните шест месеца. Това стана ясно на заседанието на
парламентарната комисия за наблюдение на дейността на КЕВР. На него от регулатора се отчетоха за свършеното от
началото на годината до края на юни.
За този период общо 1700 души са се жалили от ЕРП-тата в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Най-много
жалби има заради забавено присъединяване - 40 на сто от всички. В самите енерго дружества са постъпили 17 160 жалби
за първите шест месеца на годината, като 7300 от тях са грешни сметки и отчети на електромерите и искания за проверка
на уредите. ЕРП-тата са удовлетворили едва 22% от всички жалби.
От трите ЕРП-та номер едно по оплаквания от клиенти е Енерго Про, което обслужва Североизточна България. "Мрежата в
Североизточна България е голяма като километри, а минава през малко населени места и често е недобре поддържана",
обясни шефът на регулатора Иван Иванов.
Енергийният комисар Светла Тодорова каза, че тя е запозната с проблема с присъединяванията. Според нея е необяснимо
защо дружествата не искат да разширяват бизнеса си. Тодорова допусна, че това е заради малките инвестиции, които КЕВР
им одобрява.
Списание Мениджър
√ КЕВР отложи решението за цената на газта за края на септември
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се произнесе окончателно за цената на природния газ за
четвъртото тримесечие на закрито заседание на 30 септември. Това каза председателят й Иван Иванов.
С подаденото си заявление до КЕВР „Булгаргаз” предлага за следващото тримесечие да бъде утвърдена цена, по която
общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители в размер на 415,20 лв./1000 nm3 (без акциз и
ДДС), което е с 69,06 лв., или 14,26% по-малко в сравнение с действащата в момента цена.
Иван Иванов посочи, че работната група е предложила на комисията промяна цената на природния газ с 14,4% за
четвъртото тримесечие.
investor.bg
√ Подуправител на НЗОК подаде оставка заради различия с политиката на Петър Москов
Димитър Петров напуска поста заради непреодолими различия по отношение на лекарствената политика и
болничната помощ
Сменен е подуправителят на Националната здравноосигурителна каса. От днес поста заема съветникът на министъра на
здравеопазването Иванка Кръстева. Това съобщи вече бившият подуправител Димитър Петров, цитиран от Дарик.
Той уточни, че причината за неговото оттегляне е в политиките, които здравното министерство се опитвало да налага на
Здравната каса, по отношение на лекарствата и болниците, съобщи Дарик.
След като изразил категорично несъгласие с тях, Петров бил призован от страна на ресорния министър д-р Петър Москов
да си подаде оставката.
„Реших, че е по-добре при тези различия, за да не създавам проблеми на управителя на касата, да напусна", подчерта
експертът.
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„Напуснах по взаимно съгласие. От днес за подуправител е назначена Иванка Кръстева, която е съветник на министър
Петър Москов. Причината за моето напускане е свързана с непреодолими различия в лекарствената политика и в
политиката по отношение на болниците, които се опитва да налага Министерството на здравеопазването на Националната
здравноосигурителна каса. Естествено, че имаше и отсрещно искане от министъра на здравеопазването за моята оставка.
За да не създавам проблеми на управителя, включително и на политическо ниво, реших, че е по-добре в тази ситуация,
при тези различия, действително да напусна. Просто съм дълбоко несъгласен с някои неща, които се опитват да се налагат
от страна на здравното министерство", допълни още Димитър Петров.
Д-р Димитър Петров бе назначен за подуправител на НЗОК през март тази година. Това стана, броени дни след като
бившият управител на касата д-р Румяна Тодорова се оттегли от поста и той бе зает от настоящия управител - д-р Глинка
Комитов. Преди тринадесет години д-р Петров бе и директор на фонда.
√ Със 184 гласа депутатите подкрепиха промените в Конституцията
Приетите текстове предвиждат разделяне на ВСС на две колегии
Парламентът даде категорична подкрепа за промените в Конституцията. Депутатите успяха да съберат поисканите от
премиера 180 гласа за ремонта и дори 4 в повече. Това изненадващо стана с гласовете на Атака, които досега не бяха
заявили подкрепа, както и на четирима независими.
За промените гласуваха 184 народни представители - всички 83 от ГЕРБ, всички 36 от ДПС, всички 23 от РБ, един от АБВ, 17
от ПФ, 11 от БДЦ.
Против бяха само червените, а АБВ се въздържаха, но дадоха един знаков глас "за".
Рано таза сутрин Бойко Борисов дойде в Народното събрание, за да поиска подкрепа от формациите от 180 гласа.
Промените щяха да бъдат приети и с по-малко от това - повече от 160. В такъв случай обаче измененията щяха да минат
по по-бавна процедура, което не би се приело добре в ЕС.
Приетите текстове предвиждат разделяне на ВСС на две колегии - съдийска и прокурорска, пряк избор на магистрати,
засилване на ролята на инспектората към ВСС. Дава се и възможност Висшят адвокатски съвет да сезира Конституционния
съд. Въпреки споровете между партиите се запазва и първоначално внесеният вариант за съотношението на членовете на
колегиите от парламентарна и магистратска квота - 8 магистрати и 5 от парламентарната квота за съдийската колегия и
съответно 6:6 за прокурорската колегия.
Миналата седмица от ГЕРБ дадоха да се разбере, че биха променили съотношението в квотите, ако Венецианската комисия
поиска това. Възможността за подобна ревизия обаче накара лидерът на РБ Радан Кънев да предупреди, че ако се стигне
дотам, той лично ще напусне мнозинството, защото повече компромиси над "историческия компромис" повече не могат
да бъдат правени.
Преди гласуването шефът на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов благодари на всички партии за "допустимите компромиси",
които са направили, а след вота от БСП констатираха, че ДПС и Атака са гласували заедно.
Депутатите от "Атака" подкрепили промените Конституцията, за да не се губи парламентарно време, а и за да покажат
безсилието на управляващите, защото поправките на практика няма да проработят, допълва Dnes.bg. Това обясни
националистът Явор Нотев след изненадващото гласуване "За" измененията в основния закон на депутатите на Волен
Сидеров, въпреки че досега винаги са се изказвали против поправките.
"Това са промени, които нямат собствено съдържание, физиономия и те няма да отговорят на очакванията, съдът няма да
работи перфектно след приемането им, но ако бяха минали със 160 гласа, агонията, разправията и губенето на
парламентарно време щяха да продължат в следващите от два до пет месеца и предпочетохме да влезем в този дебат и
да говорим по същество", уточни Нотев. Според него явно промените в този вид са абсолютно негодни да променят
съдебната система.
√ Дефицитът на НЗОК ще е максимум 50 млн. лв. за 2015 г.
Догодина може да има между 80 и 110 млн. лв. повече за здраве, каза зам.-министърът на здравеопазването Бойко
Пенков
Дефицитът в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще е максимум 50 милиона лева за 2015 г., казва
д-р Бойко Пенков, заместник-министърът на здравеопазването в интервю за в. „Стандарт“.
Той посочва, че основният преразход в момента е за лекарства.
В проекта за отчета на бюджета на НЗОК за полугодието очакваният дефицит в края на годината е 72 млн. лв. Най-вероятно
обаче той ще е по-малък, защото при изчисляването му е заложено да се получат отстъпки от лекарствата за 17 млн. лв., а
очакванията са отстъпките да са за около 43 млн. лв. Тоест дефицитът може да бъде максимум 50 млн. лв., изчисли Пенков.
Той заяви, че преразход за болнична помощ няма да има, защото според приетото от МС постановление НЗОК ще плаща
в рамките на бюджетите на болниците. Дейността, която е над лимита и не е договорена с нас, не седи като отчетена
дейност при нас, посочи заместник-министърът.
„Всичко е изплатено, оттам-нататък се работи според лимитите и не очакваме да има преразход“, категоричен е той.
Пенков очаква тези 50 млн., които се очакват като дефицит за лекарствата, да се прехвърлят за 2016 г.
Според институциите най-оптимистичната прогноза е, че може да се очаква около 4,5% завишаване на приходите за 2016
г. В числено изражение това е между 80 и 110 млн. лв.
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√ Министерството на туризма спира работата по два проекта по старата ОПРР
Проектите са на стойност около 3,7 млн. лева, парите се прехвърлят към други проекти
Министерството на туризма е решило да прекрати проектите за изготвянето на маркетингови проучвания и анализи в
сферата на туризма и за участията в борси и туристически изложения и организирането на опознавателни турове за
туроператори и туристически агенции заради натрупани сериозни закъснения, съобщават от ведомството.
Проектите се финансират от старата оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013 г.) и са на обща стойност
около 3,7 млн. лева. Средствата ще бъдат пренасочени по други проекти по програмата, посочват от ведомството.
Двата проекта - „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг,
изготвяне и актуализиране на стратегии” и „Участия на България на специализирани борси и изложения и организиране
на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции”, са наследени от старото Министерство на икономиката
и енергетиката. Ведомството не е стартирало нито една дейност по тях. При обособяването на Министерството на туризма
обществените поръчки по тези проекти са били забавени между 10 и 30 месеца, посочва се в съобщението.
От началото на 2015 г. новото туристическо министерство е подготвило спешно тръжни документи и е стартирало
обществени поръчки и по двата проекта. Тъй като от 2012 г. обаче по двата проекта не е свършено нищо, за дейностите е
необходимо да се направи актуализация, а отделно изпълнението на различните дейности е взаимосвързано и не може
да тече паралелно. Поради тази причина процедурите не могат да приключат в рамките на крайния срок – 8 декември т.г.
От ведомството посочват, че за десетте месеца от съществуването си администрацията в сферата на туризма е успяла да
ускори работата по петте наследени от Министерството на икономиката и енергетиката проекти по старата регионална
програма. Общата стойност на проектите е 20 млн. лева. Така е преодолян рискът от загуба на над 8 млн. лева по
програмата.
epicenter.bg
√ Държавата обеща: Ниските цени на парното замръзват за цялата зима
Преразглеждат повишената добавка в стойността на тока за бизнеса до края на октомври
Цените на парното и топлата вода в София, Бургас, Варна, Враца, Велико Търново, Плевен и Разград ще бъдат намалени от
1 октомври и няма да се повишават през цялата зима. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов обеща това в сряда пред журналисти след открито заседание за новите тарифи. Жителите на София ще
получат най-голямото намаление – със 7,2%. В останалите шест града поевтиняването ще бъде между 1,5% и 4,4%.
Спадът се обяснява с планираното от комисията намаление на цената на природния газ на едро от 1 октомври. Реално
горивото ще поевтинее с 14,26% до 415,20 лв. за хиляда куб. м без ДДС за четвъртото тримесечие на тази година. В
разчетите за парното обаче е използвана по-висока прогнозна цена – 438,26 лв., която е с 9,5% по-ниска от сегашната. По
този начин топлофикациите получават финансов буфер срещу евентуално поскъпване на природния газ от 1 януари 2016
г., обясни Иванов.
Председателят на комисията допълни, че трябва да провери с какви мотиви цените на парното и топлата вода в Пловдив
няма да се намалят от октомври. Там дори е планирано минимално поскъпване с 0,2%.
Окончателните решения за новите цени на горивото и на топлинната енергия ще бъдат взети от КЕВР на 30 септември.
Промяна в размера на добавката „Задължение към обществото“ в цените на тока за фирмите може да има до края на
октомври, стана ясно още от брифинга в комисията. Действащите тарифи са в сила от 1 август, а Законът за енергетиката
не допуска промяна преди изтичането на срок от поне три месеца.
nbox.bg
√ 14% по-евтин газ от октомври сваля и сметките за парно
Няма да допуснем повишаване на цените за бита, било то и заради Сирия, категоричен е председателят на КЕВР Иван
Иванов
Решението за цените на природния газ, парното и топлата вода за последните три месеца на 2015 г. е отложено от
регулатора с една седмица. „Ще се произнесем окончателно за цената на природния газ за четвъртото тримесечие на
закрито заседание на 30 септември“, каза председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван
Иванов.
Той коментира, че в доклада са отбелязани факторите, които определят ценообразуването на природния газ. „Зявителят –
„Булгаргаз“ изцяло се е съобразил с тях“, каза Иван Иванов. Според него под внимание е взета и цената на алтернативните
горива. „При мазута има намаление с 13%, за газьола – намалението също е с 13%“, каза Иванов.
Той допълни, че е взета под внимание и прогнозата за калоричност на природния газ. „Булгаргаз предлага калоричност на
стойност 8300 килокалории на нормален куб. метър и валутния курс на лева“, поясни шефът на Комисията. По думите му
работната група е предложила на комисията промяна цената на природния газ с 14,4% за четвъртото тримесечие.
С подаденото си заявление „Булгаргаз” предлага от 1 октомври да бъде утвърдена цена, по която общественият доставчик
ще продава синьо гориво на крайните снабдители в размер на 415.20 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС) - намалението в
сравнение с действащата в момента цена ще е с 69.06 лв./1000 nm3 или с 14.26%.
Очакванията са в следствие на предложението на „Булгаргаз” абонатите на топлофикациите тази зима да плащат по-ниски
сметки за парното. Регулаторът предлага цената на парното в София да се намали от 73,98 лв. на мвтч на 68,67 лв./мвтч
без ДДС или с 7,1%. Предложената промяната на цената на топлинната енергия в Бургас е от 47,04 лв. за мвтч на 46,36
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лв./мвтч или с 1.5%. За Варна 1 мвтч може да стане от 69,10 лв. - 67,89 лв., което би означавало намаление с 1,7%. В Пловдив
цената на топлинната енергия е възможно да се увеличи с 13 стотинки – от 68,37 лева на 68,50 лв. Цената за Враца може
да се промени от 72,46 лева на 69,28 лева за мвтч, което означава намаление с 4,3%
В тази връзка Иван Иванов поясни, че ценовото решение е взето на базата на високоефективната енергия: „Съвкупността
от 9,5% намаление на цената на природния газ, заедно с намаление от 5 лв. на добавката за високоефективна енергия
заедно дават същите проценти заявени от Булгаргаз - 14% намаление“.
Затова при парното по-голямото намаление се поставяло „като буфер, който е необходим, защото навлизаме в
отоплителен период“. „Това може да не се случи, но ние от КЕВР сме длъжни да се предпазим от подобен риск. Виждате,
колко е непредвидима ситуацията в Близкия Изток и това преди е водило до повишаването цената на природния газ“, каза
той. Ивано Иванов обобщи, че заради по-евтиния газ „няма да се допусне повишаване на цената на топлинната енергия за
бита, произведени от топлофикационните централи“.
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