Асоциация на индустриания капитал в България в медиите

Вестник Труд
√ По-леки условия за работници от чужбина
37 сини карти тази година
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри:
Работодателите са против изискването чужденците да получават тройно по-високи заплати
Държавата ще съкрати сроковете за издаване на т.нар. сини карти за работа на чужденци у нас. Идеята бе подкрепена от
Националния съвет за тристранно сътрудничество, който вчера обсъди законопроект на Министерския съвет за трудовата
миграция и трудовата мобилност. Бизнесът обаче се обяви против текст в проекта, който задължава българските
работодатели да изплащат 3 пъти по-голямо възнаграждение за нает чужденец спрямо средната заплата за последните
12 месеца.
“Работодателските организации бяха против този текст. ЕС допуска дерогация възнаграждението да е 1,2 пъти
по-високо, а у нас директно се залага 3 пъти. В крайна сметка последната дума ще има Министерският съвет, но
ако тази норма не се промени, текстът ще остане неработещ и вероятно отново ще има само 30-ина издадени
сини карти, както е през тази година”, посочи пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
“Има подкрепа за закона”, обобщи след тристранката вицепремиерът Ивайло Калфин. “Гражданите от трети страни,
които работят със сини карти у нас, са 37 души”, посочи Калфин. Той предположи, че този брой ще се увеличи рязко с
облекчаване на процедурата за издаване на сини карти.
От синдикатите се чуха и възражения. Чавдар Христов от КНСБ коментира, че улесняването на правилата означава
висококвалифицираните работници от България да не могат да бъдат наемани, а да се внасят такива от чужбина.
“Защо не се помисли върху начин висококвалифицираните кадри да остават в България, така че да не се налага внасянето
на специалисти от чужбина”, запита той.
Вестник Новинар
√ Улесняват наемането на квалифицирани чужденци
Да се улесни наемането на квалифицирани чужденци на работа у нас. Това се предвижда в промените на Закона за
миграцията и трудовата мобилност. Текстовете бяха предложени за обсъждане в Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Те са по идея на бизнеса, но синдикатите също трябваше да кажат тежката си дума.
Предлага се облекчаване на процедурата за издаване на т.нар. синя карта за хората от трети страни (т.е. извън ЕС). Ще се
съкрати три пъти срокът за издаване на разрешително за работа - от шест на два месеца. Ще бъде увеличена и
продължителността - от една на три години.
Чужденците трябва да имат гарантиран минимум от една и половина заплата вместо досегашните три, обясни от своя
страна социалният министър Ивайло Калфин.
Именно последното изискване стана и повод за несъгласие от страна на синдикатите. От КНСБ коментираха, че така ще се
затрудни наемането на родните кадри.
По думите на Чавдар Христов трябва да се помисли върху начин да се запазят нашите специалисти, така че да не се
налага внасянето на такива от чужбина.
По-рано през деня от бизнеса обявиха, че най-голям дефицит има в IT сферата и машиностроенето. Според шефа
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев те могат да се осигурят от българската диаспора в
чужбина - Украйна и Молдова.
Поставено е като условие наемането на такива да се извършва при възнаграждение минимум три пъти над средните за
страната, заяви той и обясни, че това е безсмислен праг, който би ограничил достъпа.
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Investor.bg
√ Тристранката не одобри предложението за 25 дни платен отпуск
По проектите за промени по отношение при трудовата миграция и обезщетението при майчинство не бе
постигнато съгласие
Националният съвет за тристранно сътрудничество единодушно отхвърли на днешното си заседание предложението за
увеличаване на платения отпуск с пет дни до 25 дни общо годишно. Социалните партньори се обединиха в позицията, че
по начина, по който е направено, предложението от независимия депутат Георги Кадиев няма да работи в интерес на
служителите, а само ще ощети икономиката.
Законопроектът на Кадиев предвижда промяна в Кодекса на труда, с която платеният отпуск се удължава с пет дни с
мотив, че стресът на работното място е все по-голям и повече отпуск би намалил този стрес.
Социалните партньори обаче бяха категорични, че за намаляване на стреса на работното място тази мярка няма да
сработи, а са необходими комплекс от мерки, които да бъдат обсъдени в бъдеще.
Очаквано от работодателските организации не приеха предложението. От БСК посочиха, че увеличение на отпуска с пет
дни би означавало загуби от 2 милиарда лева добавена стойност. От там изтъкнаха и наличието на много празнични
почивни дни по принцип в календара за страната
Като допълнителен аргумент против удължаване на отпуска беше посочено и намаленото работно време в някои фирми,
както и многото случаи на неизползван годишен отпуск, който се натрупва в годините. От КРИБ бяха също против с
аргумента, че стресът на работното място трябва да се преодолява не чрез отпуск, а чрез други фирмени политики. От
БТПП добавиха и липсата на оценка на въздействието на внесения законопроект.
По другите два законопроекта НСТС не постигна съгласие – социалните партньори останаха на различни позиции по
предложението на правителството за промени по отношение на трудовата миграция и по това за увеличаване на
обезщетението за майчинство през втората година от отглеждане на дете.
Промените за трудовата миграция, предложени от кабинета, предвиждат ускорена процедура за определени сектори по
издаване на „синя карта“ за чужденци от трети страни, за да работят у нас. Въпреки че всички партньори подкрепиха
предложението по принцип, имаше и редица забележки.
От КНСБ подкрепиха проекта, но изразиха несъгласие с предвидения либерален режим по приемане на
висококвалифицирани чужди граждани на работа в България. От синдиката възразиха, че не може да се пренебрегва
пазарният анализ като се дава право на работодателя на база собствено проучване да определя нуждата от кадри с
висока квалификация. Може да се окаже, че разполагаме и с български работници за съответните позиции. Първо трябва
да се „изстискат“ възможностите на нашия пазар на труда и после да търсим чужди работници, посочиха от КНСБ.
Подобно беше и становището на КТ Подкрепа. Те определиха законопроекта като уместен и навременен, но също имаха
забележка по игнорирането на пазарния тест. По думите на Димитър Манолов това е „късогледа политика“, защото може
да се окаже, че имаме и български специалисти за търсените длъжности. Той призова да не бързаме да пренебрегваме
наличните кадри на нашия пазар на труда, игнорирайки пазарния тест.
От своя страна бизнес организациите акцентираха върху друг аспект от промените – разходите за труд, които се
предвиждат. Всички работодателски организации се обединиха около тезата, че предложението за заплата от три средно
месечни възнаграждения за „внесен работник“ с висока квалификация е твърде висок праг и трябва да се спази
европейското изискване за 1,5 средни месечни заплати. Бизнесът се аргументира, че разходите по един такъв работник
нарастват много като се добавят и разходи по транспорт, настаняване и други придружаващи. Като цяло бизнесът
подкрепи либерализацията на режима по наемане на лица от трети страни.
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин уточни пред социалните партньори, че предложението за три
средно месечни заплати за „внесен работник“ важи само при ускорена процедура, а не и за стандартната. Калфин каза
още, че за 2014 година у нас със синя карта са работили 37 чужди граждани, така че по думите му напливът не е голям.
По законопроекта на Драгомир Стойнев от БСП за ръст на майчинството през втората година до 420 лева и обвързването
на обезщетението с минималната работна заплата също не бе постигнато съгласие. Позицията на социалното
министерство бе, че колкото повече плащания се обвързват с МРЗ, толкова по-трудно става увеличаването й, а и се
създават редица изкривявания на трудовия пазар.
От КТ Подкрепа посочиха, че за поредна година се замразява обезщетението за майките и подкрепиха предложението.
От КНСБ пък предложиха това обезщетение да се обвърже не с минималната заплата, а с друг параметър – например с
издръжката на живота.
От Асоциацията на индустриалния капитал не виждат логична причина ситуацията да се връща както беше
преди години и отново да има обвързване на социалните пращания. От там напомниха, че това обезщетение се
дискутира и определя всяка година.
БСК заявиха позиция, че искане за по-високи социални плащания може да има само след реформи в съответните
системи. Димитър Бранков, заместник-председател на БСК, посочи, че деца се отглеждат с висока заетост и доходи, а не
със социални помощи. БТПП също не подкрепи предложението, като отчетоха, че заетостта е важният фактор и връщане
назад е неудачно.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Пари за здраве. За какво ще има и за какво няма да има средства?
129 млн. повече са предвидени за бюджета на здравеопазването за догодина. Председателят на БЛС д-р Венцислав
Грозев каза в "Денят започва" по БНТ 1, че парите никога не стигат, но много е важно как ще бъде направено вътрешното
преразпределение в този бюджет. Българският лекарски съюз многократно е отправял своите становища във връзка с
това преразпределение.
“Знаете, че ние се намираме в една ситуация на реформиране на здравната система, целяща по-добра ефективност,
целяща по-добро качество на медицинската услуга. Естествено и нормално е ние да се стремим и заплащането на тази
медицинска услуга да бъде в доста по-достоен размер спрямо колегите, които осъществяват тази дейност”, каза той.
Д-р Грозев допълни, че в настоящия момент е нужно да се направи преразпределение на средствата. За първична помощ
са определени около 180 млн. БЛС предлага резервът на Касата от 360 млн. да бъде преразпределен и там да бъдат
предвидени около 200 млн. Със същата сума – около 20 млн., предлагаме да се завиши бюджетът и на специализираната
извънболнична помощ. Целта на реформата е да облекчим болничната система, обясни той, като се мотивират колегите
в доболничната помощ да свършат по-добре своята работа и да няма такъв наплив за приемане в болниците, както е в
момента.
Той прогнозира, че е възможно да възникнат проблеми във връзка със здравната карта или бюджетирането, но пациент
без здравна помощ няма да остане. Гаранция за това е моралът на българските лекари, увери той.
√ Експерт прогнозира: Цените на горивата падат и ще падат още до края на 2016 г
„Видимо за всички, цените на горивата падат в резултат на евтиния петрол. Цените падат и ще падат. Очаква се този
процес да продължи до края на 2016 година", коментира изпълнителният директор на Българска петролна и газова
асоциация Андрей Делчев в ефира на Нова телевизия.
"Непредсказуемо е колко могат да паднат цените на бензина и дизела", обясни все пак той. Делчев напомни, че петролът
в момента не е бил толкова евтин от 2008 година.
"Светът в момента е засипан от повече петрол, отколкото се използва", обясни той.
√ Десислава Танева: България е 8-ма в ЕС по храни със защитени географски наименования
България е на 8-мо място в ЕС по храни със защитени географски наименования. Това каза министърът на земеделието и
храните Десислава Танева, по време на среща с производители, на която бяха представени български продукти и вина
със защитени наименования, предаде "Фокус".
Министър Танева поздрави всички производители на продукти със защитени имена за инициираното събитие, с което
показват, че страната ни и нейните производители с в крак с времето.
„Пред нас са страни с много по-големи традиции в това производство като Италия, Франция и др. Искаме да кажем какво
означава това. Това е гаранция за традиционно качество, такова, каквото България е имала през годините. Подлежи на
много строг контрол”, посочи министър Танева.
Тя поясни, че страната ни 74 храни със защитени географски наименования.
„От тях 7 са храни, които са регистрирани със защитено географско указание. Първи е „Горнооряховския суджук”, второ е
„Розовото масло”. Следват регистрирани храни с традиционен и специфичен характер. Те са „Филе Елена”, „Кайсерован
врат Тракия”. В процедура са още две храни, една от които е позната говежда пастърма. Пожелаваме на тези
производители, които са в процедура, тя да приключи бързо. Ако в началото, когато българските производители са
стартирали процедурите, са минавали 3 години до включването им в Европейския регистър, сега вече за последните
вписвания е минала една година”, допълни още министър Танева.
Тя посочи, че големият брой храни с вписани географски наименования страната ни дължи на виното – над 54.
„По мое виждане, те са секторът, който по административен капацитет, е успял най-добре да се възползва до момента от
факта, че има вписани толкова много вина. Това е позволило те да направят и стъпки за разширяване на своето пазарно
присъствие у нас, Европа и трети страни. България има много голям потенциал, вероятно не да достигнем първенците в
този регистър, но имаме достатъчно много храни, които са традиционни. Това ще позволи на техните производители да
участват в различни промоционални програми, така че да разширят пазарния си дял”, коментира още земеделският
министър.
√ Дефлацията се завръща през ноември, но се забавя на годишна база
През ноември Националният статистически институт (НСИ) отново отчита дефлация, след като през октомври имаше
инфлация на месечна база за пръв път от април насам. На годишна база дефлацията остава, като забавя своя темп, за
който обаче Българска народна банка (БНБ) допуска, че може отново да се ускори.
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В предпоследния месец на 2015 г. дефлацията е 0,1% на месечна и 0,4% на годишна база. От началото на годината също е
0,4 на сто. В само четири от последните 11 месеца НСИ регистрира инфлация на месечна база, в други шест – дефлация, а
в само един – никаква промяна в индекса на потребителските цени.
Така по всичко личи, че 2015 г. ще бъде втората поредна година с дефлация в България, след като през 2014 г. имаше
такава от 1,4 на сто. А годишната инфлация е отрицателна от средата на 2013 г. насам.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. дефлацията у нас временно ще се увеличи заради влиянието на спада в цената на
петрола през третото тримесечие, която се пренася в цените на транспортните горива, влизащи в състава на индекса на
потребителските цени. Това посочва икономическият екип на Българска народна банка (БНБ) в третото за тази година
тримесечно издание „Икономически преглед“, цитиран от investor.bg.
Централната банка прогнозира, че през първото тримесечие на 2016 г. ще се формира тенденция към ограничаване на
годишния спад на потребителските цени. Това ще отразява основно понижението на цената на петрола на
международните пазари, образувана в евро, през последните три месеца на годината и допусканията на банката са за
стабилизирането й след това.
За четвъртото тримесечие на 2015 г. БНБ очаква инфлацията да бъде в диапазона от -1,7% до -0,8%, а през първото
тримесечие на 2016 г. - в границите от -0,9% до 0,3% годишно.
От своя страна Министерство на финансите предрича дефлация от 0,9% за цялата 2015 г. заради динамиката на цените на
суровините на международните пазари и при нехранителните стоки.
Като цяло според БНБ от началото на годината дефлацията у нас е налице заради поевтиняването на горивата, намиращи
се под влиянието на понижаващите се международни цени на петрола. По-ниските цени на основните суровини също са
източник на дефлационно влияние. Административно определяните цени на редица стоки и услуги, измежду които тези
на електрическата енергия и природния газ, пък са с положителен принос за общата инфлация.
От началото на 2015 г. БНБ отчита тенденция, според която дефлацията в страната се определя в по-голяма степен от
продукти със сравнително високо тегло в потребителската кошница, сред които са и горивата.
През ноември цените на горивата продължават да спадат, като автомобилният бензин А98Н поевтинява с 2,5%, а А95Н - с
2,3%. Цената на дизела е надолу с още 2,4%, а тази на метана – с 1 на сто. Пропан-бутанът поевтинява с 2,7%, а течните
горива за битови нужди - с 1,7%.
До септември 2015 г. на годината централната банка отчита нарастване на броя на стоките и услугите, чиито цени се
повишават, но понеже увеличението на цените е сравнително слабо (основно до 1%) и поради малките тегла на тези
стоки в потребителската кошница, повишението на техните цени не успява да компенсира отрицателния принос на
стоките и услугите, при които се отчита дефлация.
Сега през ноември НСИ регистрира, че на месечна база най-силно спадат цените в транспорта – с 1,7%. Хранителните
продукти и безалкохолните напитки пък са с 0,1% по-евтини спрямо месец по-рано. С толкова са по-ниски и разходите за
съобщителни услуги.
Същевременно цените на облеклото, обувките и услугите в здравеопазването, развлекателния и културния сектор са
покачват с 0,2%. С 0,1% растат цените на жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности и обичайното
поддържане на дома, докато режийните разходи остават без промяна.
Спрямо октомври няма промяна и в цените на алкохолните напитки, тютюневите изделия, както и на услугите в секторите
образование и ресторантьорство и хотелиерство.
Месец преди края на 2015 г. цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти се увеличават с 0,1% на месечна
база. Цените на лекарските услуги и на извънболничните медицински услуги (измежду които рентгенови снимки и
лабораторни изследвания на кръв) се повишават, съответно с 0,6 и 1,7% на месечна база, докато цените на
стоматологичните услуги остават на равнището на предходния месец.
Използвайки европейската методология, НСИ регистрира по-висока дефлация както спрямо ноември 2014 г., така и
спрямо октомври 2015 г. Изчислена по този начин, годишната дефлация е 0,9%, а на месечна база цените в България са се
понижили с 0,3%. От началото на годината хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) спада и с 1,3 на сто,
или над три пъти повече спрямо националната статистика.
В същото време цените в т. нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла, каквито
имат те в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) се покачват с 0,2% на месечна база и с 0,6% от началото на
годината.
С най-голям принос за месечната инфлация в малката кошница са поскъпналите с 0,5% нехранителни стоки и
поскъпналите с 0,2% хранителни стоки. Цените на услугите намаляват с 0,1% на месечна основа.
Вестник Труд
√ Бисер Петков: НОИ доплаща пенсиите на над 400 000 души
С управителя на НОИ Бисер Петков разговаря Мишел Гутсузян
- Г-н Петков, опозицията в парламента обяви, че приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване
(ДОО) са подценени и не отчитат приноса от увеличаването на минималната заплата. Имат ли основание тези
критики?
- Приходите от осигурителни вноски в бюджета на ДОО за 2016 г. са съгласувани с НАП и Министерството на финансите и
са съобразени с макрорамката, при която е разработен държавният бюджет.
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Планираните приходи са с 271 млн. лв. повече от очакваното изпълнение за тази година, което е ръст от 5,8%.
Увеличението на минималната заплата от 380 на 420 лв. е включено като ефект от общото повишение на минималните
осигурителни доходи.
- Какво ще е изпълнението на бюджетa на ДОО за 2015 г.?
- Текущото преизпълнение на приходите е с около 140 млн. лв. Много е вероятно до края на годината това
преизпълнение да се увеличи. Очакваме да има незначителна икономия на разходите за пенсии. Реално те ще бъдат над
планираните заради плащането на добавки за Великден и Коледа.
Те струват малко над 100 млн. лв., които не бяха планирани в бюджета за 2015 г. При краткосрочните плащания очакваме
малък преразход в резултат на увеличението на разходите за болнични.
Като цяло разходната част е в рамките на планираното, а приходната се преизпълнява. Това намалява с около 130-140
млн. лв. субсидията, с която държавният бюджет ще покрие недостига от средства в ДОО.
- Защо въпреки повишаването на възрастта и стажа за пенсия през 2016 г. се очаква да има повече пенсионери и поголям дефицит в бюджета на ДОО?
- Една от причините за по-големия средногодишен брой пенсионери през 2016 г. е влизането в сила на възможността
хората, на които не им достига до 1 година до пенсионна възраст, да се пенсионират с намален размер на пенсията. По
наши разчети около 11 400 души ще се възползват от това право.
За увеличаването на пенсионерите влияние имат и чисто демографски причини. Догодина в пенсия ще излязат хора,
родени в началото на 50-те години на ХХ век, когато е бил следвоенният бейби бум в България. През 2016 г. заложените
разходи за пенсии са с 320 млн. лв. повече спрямо т.г. Основният принос за това увеличение е на заложеното
осъвременяване на пенсиите с 2,5% от 1 юли.
Необходимият разход за това е 120 млн. лв. Целогодишното изплащане на повишените от 1 юли 2015 г. пенсии ще струва
90 млн. лв. повече. Законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари, също повишават разходите. По-конкретно
отпускането на пенсии при недостигаща възраст ще повиши разходите с 32 млн. лв. Преизчисляването на пенсиите на
хората, които прехвърлят средствата си от универсален фонд в ДОО, ще струва 35 млн. лв. допълнително.
Според законодателството категорийните работници, които нямат право на пенсия от професионален фонд, ще могат да
се пенсионират от ДОО. Това увеличава разходите с 20 млн. лв. По отношение на дефицита не мога да се съглася, че той
нараства. За 2016 г. планираният трансфер от държавния бюджет към ДОО е 5,058 млрд. лв., което е 50,5% от общите
приходи.
През настоящата година планираните трансфери са 5,045 млрд. лв., т.е. с 13 млн. лв. по-малко, но представляват 52,5% от
общите приходи. Така че относителното участие на бюджета във финансирането на разходите на НОИ през следващата
година намалява.
- Депутатите решиха минималният осигурителен доход за земеделските производители да остане 300 лв. Каква
пенсия би получил човек, ако се осигурява върху такава сума?
- Актюерските разчети показват, че ако земеделски стопанин се осигурява през целия си стаж върху минималния
осигурителен доход и се пенсионира в началото на 2016 г., действителният размер на пенсията му ще е 112 лв. Той обаче
ще получи гарантираната от закона минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която до средата на следващата
година ще е 157,44 лв.
Това означава, че пенсията на земеделските стопани ще бъде дотирана с 45 лв. месечно. Тук се проявява
преразпредителната роля на солидарната пенсионна система. Чрез тавана на пенсиите тя взема средства от около 35 000
души, чиито пенсии се намаляват.
В същото време допълва пенсиите на над 400 000 души, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст и за
инвалидност, чийто осигурителен принос не е достатъчен, за да им осигури минималния размер за съответния вид
пенсия. Месечният размер на разхода от бюджета на ДОО за покриване на разликата между гарантирания от закона
размер и действителния размер на тези пенсии е близо 17 млн. лв. Този разход е над 2 пъти повече от „спестения“
разход от неплащането на пълния размер на пенсиите, които са над тавана.
- Колко пенсионирани военни и полицаи са преместили средствата си за втора пенсия от универсален фонд в НОИ?
Какви са сумите, които се прехвърлят, и какво е увеличението на пенсията, което хората получават в замяна на
това?
- До 7 декември 12 436 души са подали заявления за преизчисляване на пенсията и за прехвърляне на средствата от
универсален фонд в НОИ. До момента са преизчислени пенсиите на 8440 души. Средното увеличение, което те са
получили, е 73,18 лв. Средният размер на прехвърлените средства от едно лице са 5209 лв.
Тези хора ще получават увеличения размер на пенсията си пожизнено. Те са предпочели да получат повишението сега,
пред алтернативата да чакат да навършат общата пенсионна възраст и тогава да получат пенсия от универсален фонд.
- Колко хора биха могли да се възползват от възможността да прехвърлят средствата си и да получат по-висока
пенсия от НОИ?
- Освен лицата, които са пенсионери по чл. 69 от КСО, в групата на правоимащите попадат и пенсионирани категорийни
работници, родени след 1960 г., чийто индивидуален коефициент и пенсия са били намалени. Същото право имат и
получаващите инвалидни пенсии, изчислени с намален индивидуален коефициент. Общият брой на правоимащите е над
90 000 души.
- Оправдават ли се опасенията на някои експерти, че предимно работещи без редовни вноски за втора пенсия ще
имат интерес да се осигуряват само в НОИ? Досега колко души са предприели тази стъпка?
- Не мога да отговоря по същество на този въпрос, защото нямам пълната информация. Според данните, които
получаваме от НАП, до 10 декември заявления за осигуряване само в ДОО са подали 2339 души. Но ние не получаваме
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данни какви средства се прехвърлят в Сребърния фонд. Така че не съм в състояние да направя този анализ, а и мисля, че
е рано за него.
- От 1 декември започна регистрацията на работодателите в НОИ във връзка с електронното подаване на
болничните от Нова година. Всички фирми ли са длъжни да се регистрират и каква е процедурата?
- Регистрацията се извършва чрез нашата интернет страница www.nssi.bg. Достатъчно е лицата да имат квалифициран
електронен подпис. Към 9 декември в системата на НОИ са се регистрирали около 19 000 осигурители и
самоосигуряващи се.
По-голямата част от тях са упълномощили счетоводни къщи да подават данни за изплащане на парични обезщетения.
Всеки месец такива документи подават около 50 000-55 000 осигурители. В рамките на една година техният брой достига
150 000-160 000. За регистрацията няма краен срок. Един осигурител може да се регистрира тогава, когато трябва да
подаде документи за плащане на болнични.
- Какви ще са ползите от промяната?
- Електронното подаване на документите и данните за изплащане на парични обезщетения ще намали
административната тежест и разходите на осигурителите. Другата полза ще е за бенефициентите.
Срокът за плащане на болнични от 1 юли 2016 г.ще се скъси от 15 на 10 работни дни след получаването на данните в
НОИ. Сега осигурителите трябва да подават данните до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е получен
болничният. От началото на 2016 г. срокът ще се скъси до 10-о число.
- Кога разболелите се служители също ще могат да пращат болничния си лист по интернет, вместо да се налага да
го носят на хартия до работодателя си?
- На този етап това не е направено, защото е свързано със сериозни промени в трудовото законодателство. Освен това
беше преценено, че хартиеният носител трябва да се запази и да се представя в оригинал на работодателя като
основание за ползването на отпуск за временна неработоспособност и за целите на обжалването.
- Какви решения са необходими, за да се ограничат злоупотребите при инвалидните пенсии?
- Безспорно е, че злоупотребите с инвалидните пенсии са основно в експертизата на трайно загубената
работоспособност, т.е. при освидетелстването на лицата. НОИ има контролни функции, но само по документи.
Медицинските ни комисии не могат да извършат преглед или да изискат допълнителни изследвания.
Ако установят формални пропуски в решение на ТЕЛК, го обжалват пред НЕЛК. Статистиката показва, че около 1,5-2% от
решенията на ТЕЛК се обжалват. Още по-малко са случаите, в които това води до намаляване процента на трайно
загубената работоспособност под 50%, при който човек няма право на инвалидна пенсия. По мое убеждение тук са
основните резерви за усъвършенстване на този процес.
Публично се коментира да се раздели чисто медицинската оценка на вида и степента на увреждането от оценката на
трайно загубената работоспособност. Ако това се случи, решението на ТЕЛК няма вече да бъде ключ към ползването на
инвалидна пенсия и много други придобивки.
Това предполага да се създаде втора комисия, която да прави задълбочена преценка как човекът с увреждане може да
бъде полезен на себе си и на обществото, дали трябва да получи инвалидна пенсия, или да му се предложи друго
работно място, съобразено със заболяването. Мисля, че има достатъчна степен на съгласие да се върви в тази посока.
Вестник Стандарт
√ 70% от лошите заеми са на фирми
Кредити за 10,9 млрд. лв. не се обслужват редовно
Почти 70% от лошите кредити в българската банкова система са на фирми. Останалите близо 30 на сто са на
домакинствата. Общата сума на необслужваните кредити и аванси е 10,941 млрд. лв. Това става ясно от публикуваното
вчера издание на БНБ "Банките в България", съдържащо данни за периода април-юни. Три месеца по-рано - в края на
март 2015 г., необслужваните заеми са 10,7 млрд. лв.
През второто тримесечие на 2015 г. активите на финансовата система в страната намаляха с 1,94 млрд. лв. (1,69%) и
достигнаха 112,7 млрд. лв. Тук влизат освен активите на банките и тези на пенсионните фондове, застрахователите,
лизинговите и инвестиционните дружества. Основната причина за спада е намалението на активите на банковия сектор.
В края на юни активите на небанковия финансов сектор са 28,8 млрд. лв., сочат данните на БНБ. През второто тримесечие
на 2015 г. активите на банковата система се свиха с 2,3 млрд. лв. (2,6%) в резултат от спада на депозитите на кредитни
институции.
През второто тримесечие на годината коефициентът на ликвидните активи остана висок, като в края на юни е 32,72%,
посочват от БНБ. През периода всички кредитни институции поддържаха ликвидни активи на ниво не по-ниско от 20% от
размера на депозитите от нефинансови предприятия и домакинства.
√ Бизнесът пести 73 млн. от електронни болнични
От януари работодателите няма да са длъжни да носят листовете в НОИ
Малките фирми и хората, които се осигуряват сами, могат да ги предават и на хартия
Близо 73 милиона годишно ще спестява бизнесът след въвеждането на електронното подаване на болничните листове от
фирмите към НОИ. Това ще се случи от 1 януари 2016 година, след като от началото на 2015 година се реализира първият
етап на електронизацията - лекарите онлайн да подават информация за болничните листове към НОИ. Така от януари за
работодателите вече ще отпадне необходимостта да посещават НОИ, за да предават на място болничните листове на
своите служители. 5834 фирми вече са се регистрирали с електронните си подписи в НОИ за подаване на данните за
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своите болни служители по електронен път. Други 19 600 са упълномощили близо 4000 счетоводни къщи да подават от
тяхно име тези данни. Удовлетворява ни тази активност на бизнеса, тя е само за десет дни, след като регистрацията
започна от 1 декември, заяви шефът на НОИ Бисер Петков.
Очакваме до края на годината висока степен на готовност на фирмите да подават електронно болничните листове,
уточни той. Регистрацията на фирмите може да стане по всяко време, дори и в деня преди появата на първите болнични
листове през новата година. Все пак подаването на документите на хартия не изчезва напълно. За малките фирми, които
нямат електронен подпис, се допуска да носят болничните листове в поделенията на НОИ на хартия или върху
електронен носител. Самоосигурените лица също ще могат да носят болничните си листове на хартия, ако нямат
електронен подпис и ако не са упълномощили някой друг - юридическо или физическо лице - електронно да им подава
данните. На хартия остава и представянето на болничния лист от болния служител на работодателя му. Надяваме се в
бъдеще и този процес да бъде електронизиран, заяви управителят на НОИ Бисер Петков.
Причината до момента този етап от подаването на данните да не е и той по електронен път, е фактът, че самият болничен
лист, според нашето законодателство, е документ, който, за да може да се оспорва, трябва да съществува на хартия.
Може би на по-късен етап ще бъде възможно да се обезпечи онлайн връзката между лекари и работодатели, защитата
на личните данни и да бъде решен въпросът с обжалването, което ще даде възможност движението на електронния лист
от лекаря до Националния осигурителен институт, който изплаща обезщетенията, да бъде изцяло електронен.
Електроннто подаване до момента на данните от болничния лист от лекарите към НОИ и от работодателя към НОИ ще
намали срока за изплащане на обезщетенията от 15 на 10 работни дни.
От догодина се променя срокът за електронното подаване на данните от болничния лист от фирмите към НОИ. Вместо до
15-о число това трябва да става до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който болничният лист е предаден от
служителя на работодателя.
Тръгват хайки за заплати
Проверки на работодатели за възнаграждения под минималната заплата започва Инспекцията по труда. Проверките се
инициират по сигнал на КНСБ. От синдиката има наблюдения за случаи, при които и след 1 юли 2015 г., когато
минималната заплата беше увеличена на 380 лв., осигуровките се внасят върху стария й размер от 360 лв.
Проверяват шефове за заплати под минималната
Проверки на работодатели, за които има индикации, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната
работна заплата започва Инспекцията по труда. Хайките са по сигнал на КНСБ. От синдиката имат наблюдения за случаи,
при които и след 1 юли 2015 г., когато минималната заплата беше увеличена на 380 лв., осигуровките се внасят върху
стария й размер от 360 лв. КНСБ припомня, че макар 360 лв. да е договореният минимален осигурителен доход за
неквалифицирани работници през 2015 г., според закона осигуровки трябва да се заплащат върху цялото
възнаграждение, което от средата на годината не може да бъде под 380 лв. Обектите на контрол са а базата на
предоставена от НАП за осигурители, които за август, септември и октомври 2015 г. са декларирали за някои свои
работници и служители на пълен работен ден осигурителен доход под 380 лв. По време на хайките ще се установява
дали работодателите плащат възнаграждения под 380 лв. в нарушение на трудовото законодателство или само внасят
осигуровки върху по-ниска сума, докато работниците получават минималната заплата.
14 000 военни и полицаи се осигуряват само в НОИ
14 000 военни и полицаи са подали заявления партидите им от универсалните пенсионни фондове да бъдат прехвърлени
в Националния осигурителен институт, откъдето да получават целия размер на пенсията си. Това заяви управителят на
НОИ Бисер Петков. Основно това са пенсионирани военни и полицаи, които досега нямаха възможност да използват
парите от партидите си в универсалните пенсионни фондове, преди да навършат общата възраст за пенсиониране на
масовата трета категория труд. След промените в Кодекса за социално осигуряване от август тази година те вече може да
поискат прехвърляне на парите им от универсалните фондове във фонд "Пенсии" на НОИ и да поискат преизчисляване на
размера на пенсията, която до момента е била по-ниска, защото част от осигурителната вноска е отивала към частните
пенсионни фондове. За 8500 от заявленията вече има преизчислени пенсии и средното им увеличение след
прехвърлянето на парите от универсалните фондове е със 73 лева повече, съобщи Бисер Петков. Управителят на НОИ
отрече твърденията на частните пенсионни фондове, че вместо увеличение на тези военни и полицаи е имало намаление
на пенсиите. Промяна може да няма само ако става въпрос за пенсионирани военни и полицаи, чиято реална пенсия е
над тавана, обясни Петков. Другата хипотеза е тези хора да са се пенсионирали преди 2004 година, когато все още за
военните и полицаите не са внасяни осигуровки в универсални пенсионни фондове.
√ ТЕЦ София ще продава по-малко електроенергия
"Топлофикация София" ще продава по-малко ток на НЕК, но на по-висока цена. ТЕЦ-ът ще намали инсталираната си
електрическа мощност от 110 на 72 МВт, става ясно от заявление до КЕВР.
Причината е присъединяването на нов паров генератор, който обаче повишава ефективността при производството на
топлинна и електрическа енергия. По този начин произведената еленергия ще отговаря на изискванията за
високоефективно производство и поради това ще бъде изкупувана на преференциално висока цени от НЕК.
Инвестицията на "Топлофикация София" в новия паров генератор е 14,5 млн. лв. Промяната в инсталираната мощност
налага промяна на лиценза на ТЕЦ-а от Енергийния регулатор.
√ Петролът най-евтин от 7 години
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Цените на петрола се понижиха до най-ниските си нива от 7 години. Днес по обяд в Ню Йорк фючърсите на сорт Brent със
срок на доставка януари паднаха с 1,80 долара, (4,75%) до 37,93 долара за барел, като в един момент се сринаха и до
37,36 долара - най-ниска цена от декември 2008 г. насам.
Сделките за американския лек суров петрол WTI вчера се сключваха за 35,62 долара за барел, което е спад от 1,14
долара. С 1,26% вчера падна и цената на природния газ.
Вестник Монитор
√ МФ набра 100 млн. лв. от вътрешния пазар
Министерство на финансите одобри държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 100 млн. лв.
Среднопретеглената годишна доходност, постигната при аукциона е от 0.79%. Това е най-ниската отчетена доходност до
момента за тази емисия. Общият размер на поръчките достигна 162,25 млн. лв., което съответства на коефициент на
покритие от 1,62.
Най-голямо количество книжа от проведения аукцион придобиха банките – 67.1 на сто, следвани от пенсионните
фондове – 30.9% и договорните фондове – 2%.
Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 99 базисни пункта, съобщиха от
Министерството на финансите.
Вестник Сега
√ Електронният болничен остава хартиен за служителите
От средата на 2016 г. НОИ обещава да съкрати срока за плащането на 5 дни
Работещите ще продължат да носят на хартия болничния лист от личния си лекар на работодателя и след 1 януари. От
догодина фирмите и самоосигуряващите се лица ще подават данните в НОИ по интернет. Така подават болничните и
лекарите от средата на годината. Въпреки това хартиеният болничен няма да изчезне, защото работникът ще го носи на
шефа си. Причината е, че нямало как да се обжалват болничните, ако те са изцяло онлайн, обясни шефката на дирекция
"Осигуряване и краткосрочни плащания" Даниела Асенова. "Заради други институции не беше направена по-смелата
стъпка за премахване на хартията. Надяваме се, че в недалечно бъдеще ще може да се говори за електронен болничен",
допълни управителят на НОИ Бисер Петков.
За да могат да подават болничните листове онлайн, фирмите трябва да се регистрират в сайта на НОИ с електронен
подпис. Досега малко над 29 хил. работодатели и самоосигуряващи се са се регистрирали или са упълномощили
счетоводител или друго лице да подава вместо тях данните. 20 хил. фирми са упълномощили близо 3800 счетоводители
и др. Средно на месец около 150 хил. фирми подават поне по веднъж болнични. Няма краен срок за регистрацията. Ако
обаче работодателят упълномощава друго лице да подава данните за болничните, трябва да попълни на хартия
документа за това и да го занесе на място в териториалното поделение. Ако самият той ще подава данните, не е
необходимо да ходи на място в НОИ, обясниха оттам.
Фирмите, които подават наведнъж до два болнични листа, ще имат възможност и след 1 януари да ги подават на хартия.
Това означава, че самоосигуряващите се лица на практика могат да продължат да подават на хартия листовете си, ако
нямат електронен подпис. Между 2 и 10 листа ще могат да се подават онлайн или на електронен носител (флашка и др.).
Над десет листа ще се подават само онлайн. Данните ще се подават до 10-о число на месеца.
От средата на 2016 г. срокът, в който НОИ ще изплаща обезщетенията, ще е с пет дни по-кратък - до десет дни след като
постъпят данните от лекарите и от работодателите. Около 1.9 млн. българи средно на година ще получават парите си от
НОИ в по-краткия срок. До края на юни обаче срокът остава 15 дни.
Малко над 7000 лекари и болнични заведения също подават данните в НОИ по електронен път.
СПЕСТЕНО
Икономията на фирмите от спестено време и разходи за персонал благодарение на нововъведението се оценява на 73
млн. лв. В сумата не влизат спестените време и ресурси на служителите на НОИ, които в момента ръчно въвеждат
данните.
√ 9 жалби са подадени в НОИ заради втората пенсия
9 пенсионери обжалват решения на НОИ за преизчисляване на пенсията им в резултат на прехвърлени пари от частен
фонд, съобщи пред "Сега" управителят на института Бисер Петков. Това е установила проверка по повод данните на
пенсионните дружества, че неколкостотин ранни пенсионери не получават обещаната по-висока пенсия или получават
минимално увеличение, след като се прехвърлят в държавния институт.
Петков заяви, че не е възможно НОИ да информира предварително хората каква пенсия биха получавали след
прехвърлянето на индивидуалните си партиди в държавния институт. Според него те трябва да преценят сами. "Не
мисля, че трябва да се прави драма от това. Ние се опитваме стриктно да спазваме закона и от хилядите лица може да
има доволни и недоволни. Това е право на избор и категориите малко-много са субективни", каза управителят на НОИ.
Има и хора, които подават заявления за прехвърляне на средствата си към НОИ и за преизчисляване на пенсиите, без да
имат право за това. Такива са например военни и полицаи, пенсионирани преди 2004 г., когато все още не са имали
вноски в УПФ и съответно пенсията им от НОИ не е намалена. След това те са продължили да работят и имат вноски, но
сега нямат право на преизчисляване на тази пенсия. Петков призна, че в закона липсва регламент, по който тези
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заявления да бъдат изтеглени, но все пак разменят информацията с пенсионните дружества и НАП. "Все още нямаме
постигната писмена процедура за изтеглянето на тези заявления с пенсионните фондове", каза още Петков.
СТАТИСТИКА
14 000 заявления са получени от ранни пенсионери за прехвърляне на средствата към НОИ, 8400 вече са получили
разпореждане за преизчисляване на пенсията, като средното увеличение е 73 лв.
√ Доставката на храна ще става по нови правила
От земеделското министерство отчитат куп сигнали за нарушения при превоза на хляб
Нови, по-строги правила ще регламентират търговията с храни. Те ще бъдат записани в изцяло нов Закон за храните, по
който в момента работят Министерството на земеделието и храните и производителите. Част от текстовете са за
доставката на храна за вкъщи, а други - за превозните средства, които разнасят храни. Очаква се проектът за влезе за
разглеждане в парламента в началото на май догодина. Законът за храните е кърпен многократно през годините, затова
от земеделското министерство искат да бъде направен изцяло нов норматив.
Част от новите текстове предвиждат само търговци, които имат регистрирани обекти за търговия с храни, да могат да
продават продуктите си от разстояние. Това може да бъде магазин, пицария, ресторант или склад за съхранение на
храни. Идеята е доставката да може да бъде проследена, каза вчера д-р Илиян Костов, съветник на министъра на
земеделието, пред БНР. Не е ясно обаче точно колко търговци ще се наложи да се регистрират наново и колко ще струва
това. По думите на Костов ще има нови изисквания и за транспортните средства, които превозват храните, тъй като
имало много сигнали за нередности при превоза на хляб.
Още през пролетта от браншовия съвет на хлебарите и сладкарите обявиха, че ще бъде създаден регистър на
автомобилите, които превозват тестените изделия. Върху самите коли ще бъде поставен стикер, подобен на винетка, за
да е ясно, че тези автомобили имат право да превозват хляб. В момента част от хляба се произвежда и транспортира
неопакован или заедно с други нехранителни стоки, което крие риск за здравето.
Освен нов Закон за храните ще бъде създаден и отделен - за хранителната верига. В него ще бъдат разписани текстове,
които да позволят на органите по-ефективно да контролират нерегистрираните или "сиви" обекти за производство на
храни, каза още Костов. В момента това се случва по-трудно и бавно, защото се иска разрешение от съда за проверки в
обектите, тъй като те са частна собственост. Това отнемало прекалено много време. На въпрос дали новият закон ще
ограничи възможността да се прибира такса "спокойствие" от проверяващите, съветникът уточни, че се работи и по
оптимизиране на санкциите при нарушения. Точно какви ще бъдат те обаче, ще стане ясно едва когато проектът стане
факт.
√ За 10 години от България изтекли незаконни 25 млрд. долара
През периода 2004-2013 г. от България са излезли нелегални финансови потоци за близо 25 млрд. долара. Това твърди
базираната във Вашингтон организация Global Financial Integrity, която от седем години изготвя доклади по темата.
Понятието "нелегални финансови потоци" включва всякакви проявления на сивата и черната икономика - криене на
доходи и печалби, точене на ДДС, пране на пари, търговия с наркотици, трафик на хора и т.н.
В сегашния доклад страната ни е поставена на 47-о място от 149 държави от групата на развиващите се. Водачи в
своеобразната класация са Китай, Русия, Мексико, Индия и Малайзия. България е "заслужила" своята позиция с
незаконни търговски и финансови операции за общо 24.768 млрд. долара, което прави по 2.5 милиарда годишно, като
пикът е бил през 2008 г. - точно преди голямата криза да удари и у нас. Най-много престъпни пари са "произведени" и
излезли от България по линия на внос-износа - чрез ценови машинации с цел укриване на данъци.
През изследвания период от развиващия свят са излезли черни и сиви пари за 7.8 трилиона долара, твърди Global
Financial Integrity. За сравнение - през 2004 г., когато стартира изследването, незаконните финансови потоци са били само
465.3 милиарда долара.
investor.bg
√ Цената на петрола се спуска към 36 долара
В понеделник американският лек суров петрол WTI падна под 35 долара за барел
Цената на петрола записва леки понижения във вторник, след като предната сесия се оттласна от 6-годишното дъно,
пише WBP online.
В понеделник американският лек суров петрол WTI падна под 35 долара за барел и достигна 34,53 долара – най-ниското
ниво от януари 2009 г. Европейският бенчмарк брент падна до 36,20 долара за барел и ако цената се беше понижила под
тази стойност, тя щеше да е на най-ниското ниво от юли 2004 г.
Във вторник фючърсите върху WTI поевтиняват с 0,28% до 36,21 долара за барел, а брентът поевтинява с 0,34% до 38,03
долара за барел.
Излишъкът в глобалното предлагане на петрол е между 500 хил. и 2 млн. барела на ден, което оказва натиск над цените
в низходяща посока.
Според Международната агенция по енергетиката (МАЕ) и през 2016 г. пренасищането на пазара ще продължи.
Агенцията очаква резервите от суров петрол да стигнат до 300 млн. барела, когато Иран се завърне изцяло на пазара.
„Износът на суров петрол от Иран е на път да достигне шестмесен връх, тъй като страната увеличава добива и търси
купувачи преди санкциите да бъдат вдигнати“, казва Джаспър Лоулър от CMC Markets.
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По-късно през деня ще бъде публикуван докладът на Американския петролен институт за ръста на запасите в САЩ през
изминалата седмица. Анализаторите очакват спад от 500 хил. барела през седмицата до 11 декември.

√ Делът на активите на финансовата система намалява до 133,8% от БВП в края на юни
Три четвърти от тях се падат на банковия сектор, а останалата една четвърт - на небанковия
Делът на активите на финансовата система в България намалява до 133,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) в края на
юни 2015 г. Това показват изчисленията на Investor.bg на база данните от частта, касаеща структурата и
взаимосвързаността на финансовата система, във второто за годината тримесечно издание на Българска народна банка
(БНБ) „Банките в България“.
Изпреварващият темп на растеж на БВП в сравнение с този на финансовите активи като цяло, както и спадът на
банковите активи през периода, са сред причините за понижението на съотношението от 136,05%, колкото бе в края на
март 2015 г.
През второто тримесечие активите на финансовата система са с 1,94 млрд. лв., или с 1,69%, по-малко, до 112,7 млрд. лв.
В края на първото тримесечие те бяха в размер на 114,6 млрд. лв. БНБ пък прогнозира БВП за 84,235 млрд. лв. през тази
година.
Делът на банковите активи възлиза на 74,5% от общите активи на финансовата система. В края на юни активите в
банковия сектор са за 83,9 млрд. лв.
От своя страна, активите на небанковия финансов сектор, към който влизат пенсионните фондове, застрахователните
компании, местните инвестиционни фондове, лизинговите компании, дружествата, специализирани в кредитиране,
акционерните дружества със специална инвестиционна цел и небанковите инвестиционни посредници, се увеличиха с
313 млн. лв. за три месеца до 28,8 млрд. лв.
През второто тримесечие темпът им на нарастване се забави до 1,1% в сравнение с първото. В резултат небанковият
финансов сектор достигна дял от 25,5% във финансовата система на страната, показва статистиката на БНБ.
Освен това делът на активите на небанковата финансова система спрямо БВП се понижи до 33,65% от регистрираните
34,4% към 31 март 2015 г.
През второто тримесечие на 2015 г. местните инвестиционни фондове отчитат нарастване на активите със 181,6 млн. лв.,
или с 21,4%, до 1,04 млрд. лв. БНБ отдава този ръст главно на увеличените инвестиции в депозити в левове с 55,2 млн. лв.
и в дялови инструменти в долари и в други валути, различни от левове, евро и долари, със 139,7 млн. лв.
Към края на юни 2015 г. застрахователният сектор (в който влизат общо-, живото- и презастрахователните компании) и
дружествата, специализирани в кредитиране, повишават активите си, съответно - с 44 млн. лв. (+0,7%) до 5,989 млрд. лв.
и 64 млн. лв. (+2,4%) до 2,668 млрд. лв.
По отношение на пенсионните фондове – БНБ отчита промяна в тенденцията към нарастване на активите им.
Наблюдаваното постоянно увеличение на активите им след 2008 г. бе прекъснато през второто тримесечие на 2015 г.,
когато бе отчетен спад от 0,32%, или с 28,5 млн. лв., до 8,81 млрд. лв., заради „промяната в кривата на доходността в
инвестиционния клас активи на инструментите с фиксиран доход, както и на колебливостта и на неблагоприятните
условия на финансовите пазари“ през периода.
Поведението на пенсионните фондове и начинът на инвестиране на средствата БНБ проследява и от гледна точка на
взаимосвързаността им с банковата система.
След няколко поредни тримесечия на спад в банковата експозиция на пенсионните фондове през второто тримесечие на
2015 г. тя отбеляза увеличение със 119 млн. лв., или от 14,6%, заради ръст на паричните средства и краткосрочните
вземания, отчита БНБ.
За сметка на това банковите депозити на фондовете продължиха тенденцията към намаление и към 30 юни 2015 г.
достигат 277 млн. лв. Това е и най-ниското им ниво за последните 8 години. Делът им спрямо общите активи на
пенсионните фондове достигна до 3,15%.
Застрахователите, пенсионните фондове и местните инвестиционни фондове имат експозиции към банковата система,
към които спадат паричните средства, депозитите и краткосрочните вземания, за 1,79 млрд. лв. Тук БНБ не включва
паричните средства и депозитите на инвестиционните посредници и АДСИЦ-ите поради липса на актуална статистическа
информация.
√ Грозев: Нужно е преразпределение на бюджета за здраве
Повече пари за първична и специализирана извънболнична помощ ще облекчат болниците, каза председателят на
БЛС
Трябва да се направи преразпределение на бюджета за здраве за следващата година, така че да се завиши бюджетът за
първична и специализирана извънболнична помощ. Така ще се облекчи болничната помощ и тя ще се справи с наличния
ресурс без проблем, каза пред БНТ председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Венцислав Грозев.
Той напомни, че общият бюджет за здраве за 2016 година е 3,2 милиарда лева, което е със 129 милиона лева повече от
предходния бюджет. Според Грозев бюджетът следва да се преразпредели чрез използване на средства от резерва на
Здравната каса. За първична помощ в момента са заложени около 180 млн. лева, които трябва да се увеличат до около
200 млн. лева. Със същата сума – около 20 млн. лева, БЛС предлага да се завиши и бюджетът на специализираната
извънболнична помощ.
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Целта на реформата е да облекчим болничната система, обясни Грозев. По думите му само така ще се мотивират
колегите в доболничната помощ да свършат по-добре своята работа и да няма такъв наплив за приемане в болниците,
както е в момента.
Над 2 милиона са хоспитализациите за миналата година, напомни Грозев. Ако този брой се запази и догодина и в същото
време се направи преразпределение на бюджета, така че да се облекчи болничната помощ, тя ще се справи с наличния
ресурс без проблем, прогнозира председателят на лекарския съюз. Тогава може да се говори и за повишение на цените
на някои клинични пътеки, отбеляза Грозев.
Според председателя на БЛС е възможно да възникнат проблеми във връзка със здравната карта или бюджетирането, но
пациент без лечение няма да остане. Гаранция за това е моралът на българските лекари, увери той.
Работи се и в посока да бъдат създавани по-добри условия за работа на младите специалисти, каза още Грозев. Той
съобщи, че днес ще бъдат раздадени 61 стипендии на млади лекари-специализанти и редовни докторанти. Такива
стипендии се раздават вече четвърта година. Това са част от действията, които ръководството на съсловната организация
предприе, за да повиши мотивация на младите лекари да останат и да работят в България, поясни председателят на БЛС.
Едва ли ще се забавят реформите в сектора заради политическите трусове в момента, смята Грозев.
√ Плевнелиев: По-добра свързаност е ключова за регионалния енергиен пазар
Атина и София настояват за спазването на европейските правила при решаването на бежанската криза
По-добрата енергийна свързаност ще създаде предпоставки за формирането на регионален енергиен пазар и
изграждането на регионална енергийна борса. Това посочи българският президент Росен Плевнелиев при срещата с
гръцкия си колега Прокопис Павлопулос.
Двамата коментираха, че подобряването на свързаността на електро- и газопреносните мрежи в Югоизточна Европа ще
продължи и държавите от региона ще постигнат реална диверсификация на доставките на природен газ.
Росен Плевнелиев и Прокопис Павлопулос изразиха и подкрепата си за бързото изграждане на междусистемната газова
връзка между България и Гърция (IGB), чието окончателно инвестиционното решение беше подписано на 10 декември в
София, допълват от пресслужбата на Президентството.
По време на срещата си двамата държавни глави са обсъдили още и миграционния натиск към ЕС. Те призоваха за
единен подход за справянето с проблема и спазването на европейските правила от всички държави в общността.
Росен Плевнелиев заяви, че България охранява достойно външните граници на ЕС, в съответствие с европейските
изисквания. „Не разбирам защо се забавя присъединяването на България към Шенген. Нашата оценка е, че България е
изпълнила всички критерии за членство“, заяви президентът Павлопулос.
България и Гърция са незаобиколим фактор за стабилността и демократичното развитие в Югоизточна Европа, каза още
Росен Плевнелиев. Европейската интеграция няма алтернатива за държавите от Западните Балкани. Тя е фактор за
позитивна промяна в региона и процесът на разширяване на ЕС трябва да продължи.
И Росен Плевнелиев, и Прокопис Павлопулос подчертаха, че изграждането на отношения на добросъседство в
Югоизточна Европа е от ключово значение за постигане на напредък в процеса на европейската интеграция и призоваха
за преустановяване на манипулацията на историята.
Потвърдена беше и подкрепата на двете страни за политиката на „отворени врати” на НАТО.
Енергийната интеграция и миграцията бяха в основата на разговорите на Павлопулос по време на срещата му с
българския премиер Бойко Борисов, провела се малко по-късно.
Газовата връзка IGB беше определена като стратегически важен проект не само за България и за Гърция, но и за целия
регион на Югоизточна Европа от премиера Борисов. Той отново благодари на гръцкото правителство за положените
усилия да бъдат създадени всички условия за реализацията на газовата връзка, допълват от правителствената
пресслужба.
По отношение на миграционната криза в Европа, премиерът Борисов и президентът Павлопулос изразиха мнение, че
като външни граници на Европейския съюз двете страни имат общи проблеми и тяхното решение трябва да се търси в
духа на солидарността и прагматизма.
Гърция е сред водещите икономически партньори на България. През 2014 година двустранният стокообмен се равнява на
2,81 млрд. евро, като стойността на износа ни към Гърция е 1,48 млрд. евро, а вносът – 1,33 млрд. евро, показват данните
на Министерството на икономиката.
Водещи в износа ни са електрическата енергия (5,2% от общия износ), пшеница и слънчогледово, шафраново и памучно
масло. Вносът от Гърция съставлява в основната си част нефтопродукти (18,5% от общия износ), както и необработен
алуминий.
От икономическото министерство отчитат и една негативна тенденция – изнасянето на текстилно производство от гръцки
фирми към България заради по-ниските производствени разходи. Така обаче изнасяме готова продукция с много ниска
добавена стойност.
Гърция е и един от най-големите инвеститори в българската икономика. В периода 1996 – 2014 година общият обем на
гръцките инвестиции в страната са 3,58 млрд. евро.
През миналата година над 1 млн. гърци са посетили България, което представлява увеличение от над 10 на сто спрямо
2013 година. По брой посещения Гърция е на първо място за миналата година.
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