Вестник 24 часа
√ 242 регулации се премахват - мълчаливо съгласие за строителните разрешителни
242 регулации в строителството ще бъдат премахнати, а други 158 режима ще бъдат облекчени, съобщава "Труд". Това ще
стане чрез промени в общо 49 закона, включени в пакет за облекчаване на инвестиционния процес в строителството и
публикувани за обществено обсъждане.
При одобряването на документите за издаване на строително разрешение, както и на скиците за разполагане на
преместваеми обекти ще бъде въведен принципът на мълчаливото съгласие, предвиждат промените.
Това означава, че ако главният архитект не отговори в определения по закон срок или не напише мотивиран отказ, се
приема, че разрешителното е било издадено.
Вестник Труд
√ Цените на петрола продължават да се сриват
Цените на суровия петрол удариха рекордно ниски нива от 6 години насам. Причина за това са очакванията за глобален
спад в търсенето, коментират анализатори, предава Нова телевизия.
Цените на основните горива у нас обаче се запазват. Обяснението на експертите е, че търгуваните в момента количества
са закупени на по-високи цени.
В анализ на европейска организация се посочва, че цената на дизела преди облагането с данък, у нас е най-висока в
рамките на ЕС.
Вестник Капитал Daily
√ БЕХ търси нов милиард, за да спаси НЕК
Заемът, който ще е без държавна гаранция, отлага снижаването на плащанията към двете американски централи
за ноември
Това ще е вторият заем за 1 млрд. лв., който БЕХ тегли заради дълговете на НЕК, след като в края на 2013 г. холдингът
пласира облигации за 500 млн. евро.
Българският енергиен холдинг (БЕХ) едва сега започва да търси заем от близо 1 млрд. лв., с който дъщерната му
Националната електрическа компания (НЕК) да плати натрупания огромен дълг от 900 млн. лв. към двете американски
централи - ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3". Процедурата за заема ще бъде обявена в
официалния вестник на Европейската комисия на 27 август, каза пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка
Петкова.
Така излиза, че държавният мастодонт вече повече от четири месеца след подписването на ангажимента си за плащане
към двете централи не е предприел действие.
Ако условията за заема бъдат публикувани в края на август, то споразумението с AES и "КонтурГлобал" ще влезе в сила
вероятно през октомври, защото тогава реалистично може да се очаква наетите банки да отпуснат необходимото
финансиране на БЕХ. Това забавяне ще струва солидна сума на НЕК, която ще започне да плаща по-ниските цени към двете
централи вместо през юли, както първоначално се очакваше, едва от ноември.
За пръв път публично беше обявено и че заемът няма да е държавно гарантиран, тъй като това изисква промяна в закона
за бюджета, която не може да бъде направена. Проблемът е, че в бюджета за 2015 г. са разписани около 3 млрд. лв. за
държавни гаранции, които обаче не предвиждат дълга на БЕХ. По думите на Петкова към вчерашна дата НЕК дължи на
двете централи малко под 900 млн. лв., но в БЕХ все още изчислявали за каква сума да е кредитът.
Много условия
Изплащането на задълженията на НЕК към двете централи беше едно от условията, за да може подписаният през април
меморандум за намаляване на цената за разполагаемост (поддържането на мощности в готовност за работа) по
дългосрочните договори с тях да влезе в сила. Това трябва да спести на НЕК около 100 млн. лв. годишно и съответно да
намали регулираната цена на електроенергията за битовите потребители. Закъсалата държавна компания, която към
средата на 2015 г. има общо пасиви за близо 3.5 млрд. лв., обаче няма как да осигури подобен ресурс, което наложи
компанията майка БЕХ да търси заема.
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Според Петкова от БЕХ са изчаквали решението на КЕВР за цената на електроенергията, което беше взето на 31 юли (в сила
от 1 август), за да могат да преценят какви да бъдат параметрите на искания заем. С други думи, да се види, че НЕК вече
няма да е на огромна загуба и ще плаща дивиденти на собственика си. Отделно подписването на конкретното
споразумение за промяна на дългосрочните договори с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" се проточи и е било подписано
едва на 14 август. Тепърва частното дружество трябва да иска одобрението и на банките кредиторки, което щяло да отнеме
около 25 дни, обясни Петкова. Споразумението с ТЕЦ "AES Гълъбово" беше подписано още през юни.
Позната схема
Това ще е вторият заем за 1 млрд. лв., който БЕХ тегли заради дълговете на НЕК, след като в края на 2013 г. холдингът успя
да пусне облигационна емисия за 500 млн. евро. Тогава първоначалните планове бяха да бъдат изтеглени само 250 млн.
евро, с които да се плати дългът на НЕК по изтегления синдикиран кредит за строежа на АЕЦ "Белене" в размер на 195 млн.
евро. Останалата част пък трябваше да се използва за участието в проекта "Набуко" и газовата връзка с Гърция. В крайна
сметка холдингът емитира двойно по-голяма емисия от 500 млн. евро, като официалното обяснение за това беше
"големият инвеститорски интерес и атрактивната доходност". Впоследствие огромна част от парите отидоха за погасяване
на стари задължения на НЕК, а част от тях остана в БЕХ. Според условията на финансирането падежът за връщането на
средствата е 2018 г. при доходност 4.287%. Тогава емисията беше подготвена и пласирана от американската "Сити груп" и
Райфайзенбанк интернешънъл.
В лоша кондиция
Условията, които БЕХ може да договори сега, едва ли ще са толкова атрактивни. Една от причините е, че дългосрочният
кредитен рейтинг на холдинга беше намален през март тази година от международната рейтингова агенция Fitch с една
степен на BB. Перспективата на холдинга също беше променена на отрицателна заради нарасналия дефицит в НЕК.
Отделно финансовите резултати на БЕХ за 2014 г. са сериозно влошавани. Според консолидирания отчет на дружеството
(който е снимка на държавната енергетика) загубата за миналата година е в размер на 274 млн. лв., което е увеличение от
13 пъти спрямо 2013 г. В същото време краткосрочните търговски и други задължения са се увеличили до близо 1.9 млрд.
лв. при 1.436 млрд. лв. за 2013 г. Дългосрочните търговски и други задължения също скачат над 34 пъти до 241.5 млн. лв.
Поради тази причина досега се считаше, че държавата трябва да отпусне гаранция на БЕХ, за да получи той по-добри
условия по заема си. Сега вероятно с цел да подпомогне намирането на кредит държавата реши да се откаже от дивидента
си от БЕХ и с по-голямата част от средствата от индивидуалната печалба от 239.445 млн. лв. да бъде увеличен капиталът на
холдинга. Според публикуваните документи в Търговски регистър това е станало с еднолично решение на министъра на
енергетиката Теменужка Петкова в края на юли.
Вестник Сега
√ Хората с ранна пенсия имат 1 г. да прехвърлят парите си в НОИ
Военни, полицаи и всички хора с ранна пенсия, родени след 1959 г., имат една година, за да прехвърлят парите по
индивидуалните си партиди към НОИ. Досега всички пенсионери с ранна пенсия, родени след 1959 г., получаваха само
намалената държавна пенсия. Те не можеха да ползват натрупаното по индивидуалните си партиди, докато не навършат
възрастта за пенсия на масовата трета категория. С последните промени в Кодекса за социално осигуряване бе въведена
възможността ранните пенсионери да прехвърлят парите си от универсален пенсионен фонд към НОИ и да започнат да
получават пенсията си в пълен размер. Това право обаче ще имат само пенсионираните до края на тази година. Те ще имат
една година - до края на 2016 г. - да подадат заявленията в НОИ. Вчера образците бяха пуснати на сайта на институцията.
Според разчетите през първата година НОИ ще е на "печалба" от операцията - очаква се разходите за по-високите пенсии
на хората с това право да са 25.3 млн. лв. за годината, а в НОИ да влязат 132 млн. лв. от универсалните фондове. След това
обаче НОИ ще продължи да плаща по-високи пенсии, а сумите ще бъдат прехвърлени еднократно. 98 000 са пенсионерите,
които могат да се възползват от този текст в закона. Пенсионерите от сектор "Сигурност" са близо 90 хил., но не се знае
колко от тях са родени след 1959 г. и колко са длъжни да се осигуряват в универсален фонд. Ранно пенсионираните българи
с инвалидни пенсии, родени след 1959 г., са около 65 хил. души. Те получават по-ниски пенсии заради това, че са се
осигурявали за втора пенсия. По данни на НОИ средният размер на пенсията на военни и полицаи, осигурявали се в
универсален фонд, е с около 20 лв. по-нисък от средния размер на пенсията на колегите им, които не са се осигурявали
във втория стълб.
РЕД
Заявлението за преизчисление на отпуснатата пенсия, заедно със заявлението за прехвърляне на средствата от
индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО ще се подават в териториалното
поделение на НОИ. Това ще става или лично или с нотариално заверено пълномощно.
√ България е сред най-добрите места за производство в света
България е третата най-перспективна дестинация в света за базиране на производство. Това твърди новото годишно
проучване на консултантската компания Cushman&Wakefield. Страната ни се изкачва с 4 позиции спрямо миналогодишната
класация, като е изпреварена само от Виетнам и Тунис. България е в групата на "изгряващите звезди".
В отделна категория са държавите, които отдавна са се доказали като оазиси за производствена дейност. Тук в челната
десятка са Малайзия, Тайван, Китай, САЩ, Южна Корея, Канада, Сингапур, Турция, Тайланд и Индонезия.
С цел да улесни големите индустриални предприятия Cushman&Wakefield изследва къде си заслужава да се стартира
производство, като оценява всяка държава по три групи критерии - разходи за производство, условия за бизнес и рискове.
България събира най-много точки по показателите за разходи - заради евтината работна ръка, ниските данъци и т.н. По
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общи условия и по риск оценките не са толкова високи. Под риск се разбират природни бедствия, икономически,
корпоративни и енергийни рискове, а условията включват качество на работната сила, логистика и достъп до пазарите,
бизнес среда и др.
В Топ 5 на най-перспективните дестинации влизат още Литва и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Следващите добри
държави за разполагане на заводи и цехове са Естония, Коста Рика, Перу, Шри Ланка, Украйна, Унгария, Колумбия, Мароко,
Словакия и Хондурас.
Вестник Монитор
√ НЗОК дължи 100 млн. лв. за лечение в чужбина
Нашенци преглеждани най-често в Германия, Белгия и Израел
Орязаха с 4,5 млн. лв. парите за рентген, скенер и изследвания
Дълговете на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лечение на наши сънародници в чужбина гони 100 млн.
лева. Парите са с натрупани лихви, тъй като повечето от сметките са от предишни години, когато подпис под паричните
преводите е трябвало да сложат бивши ръководства на финансово-осигурителната институция. Това съобщи за “Монитор”
д-р Иван Кокалов – член на Надзорния съвет на касата. В тази сума се включват и лихвите, които се трупат, след като
изминат 18 месеца без да бъде платено лечението, поясни надзорникът. До преди три години все още не се начисляваха
тези санкции, когато става въпрос за хирургични операции.
Най-много са лечебните заведения на които НЗОК не е плащала в Германия, но има още и в Белгия и Израел.
В чужбина може да се лекува всеки български гражданин, за който комисия от касата е установила, че
няма подходяща терапия за него в нашата страна
Зад граница лечение се осъществява и на сънародници, които се разболеят там и са здравно осигурени у нас. И в двата
случая обаче, касата привежда средствата за сънародниците ни до размера, до който плаща за съответното лечение у нас
в лева.
50 млн. лева се оформя дългът на НЗОК към аптеките към края на годината, които отпускат на пациентите безплатни и с
намаление лекарства за домашно лечение, съобщи още д-р Кокалов.
Надзорникът обясни, че неизплатените суми към тях за последното тримесечие ще бъдат преведени през първото на 2016а.
Здравната каса ще приключи годината с минус 200-220 млн. лева, предупреди междувременно председателят на
Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Венцислав Грозев. Според изчисленията на съсловната организация, борчовете за
лекарства ще са между 60 и 80 млн. лева.
НЗОК е пренасочила 4,5 млн. лева от медико-диагностични дейности в доболничната помощ към болниците, съобщи той.
Председателят на БЛС обясни, че вместо за скъпа образна диагностика, каквато е ехографията, ядрено-магнитният
резонанс, скенерът, както и за рентгенови и лабораторни изследвания в диагностично-консултативните центрове и
лабораториите, средствата ще се използват за същите
изследвания и диагностика, но в лечебните заведения
Това ще доведе до надписване на дейности. Вместо икономии в болниците, сметките там ще набъбнат, защото те ще
приемат повече пациенти, за да усвоят повече средства, единодушни са от Управителния съвет на БЛС. Според неговите
членове, финансовата операция от страна на касата е незаконна. Затова, от там ще дадат случая на прокуратурата.
√ Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика: Възрастните работници са поатрактивни за бизнеса
Продължителността на работния ден да е според възрастта на служителя
- Г-н Нейков, за пореден път чухме тревожни данни, че нацията ни се топи. Какъв е изходът и какви мерки трябва да се
предприемат, за да се подобри демографската ни картина?
- Всяко изследване на демографската ситуация заедно със своите добри страни има и слабости. Например едно проучване
пренася днешната ситуация след 30 или 50 години и алармира, че едва ли не изчезваме като нация и че сме пред
демографска катастрофа. Това не е много коректно, защото може да се стигне до прогнозираната тревожна картина само
при условие че не се променя нищо.
- Ако не се предприемат мерки ли?
- Дори въпросът не е само в мерките, а ако не се промени нищо в картината. Но практически никога не става така. Средата,
мерките и действията на хората винаги се променят. Затова всъщност в човешката история няма случай, в който една нация
да е изчезнала заради ниска раждаемост и висока смъртност. А това са част от проблемите, които се изтъкват като основна
причина за демографската ситуация, в която се намираме. Какво обаче означава това, че след 30 години нещата няма да
бъдат такива, каквито са сега? Те няма да са такива и каквито се прогнозират - че ще сме под 5 млн. души и едва ли не че
се затриваме. Това няма да стане поради няколко причини. Раждаемостта у нас не е по-ниска в сравнение със старите
страни членки.
Навсякъде в развитите държави се забелязва този феномен на намаляване на раждаемостта. Също така миграционните
вълни, които на практика за нас са основният причинител на демографската ситуация, не са само в една посока. Развитието
на миграционните процеси в други държави показва как се редуват вълни на напускане и съответно на завръщане. Може
би класически пример в това отношение е Португалия, която имаше периоди, в които се смяташе, че в Европа има повече
португалци, отколкото в родината им. Тогава също се разпространяваше тезата, че Португалия ще изчезне. Само че около
30 години след първата вълна на миграция започна обратният процес. Това е неизбежно и за България. Затова на
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миграцията не бива да се гледа само като на нещо негативно, но и като на нещо, което носи и ползи на нацията. Самите
португалци смятат, че са станали истинска европейска страна едва когато в родината им са се прибрали първата вълна
мигранти. Тези хора са с нов манталитет, нови идеи и дори, ако щете, изисквания. Тогава нещата започват да изглеждат по
друг начин. Това обаче не означава, че демографската картина няма специфично отражение върху нацията. Напротив, едно
от нещата, което като че ли все още не оценяваме, е влиянието на демографската ситуация върху пазара на труда.
Анализите на Балканския институт по труда и социалната политика показват, че през следващите 30 години непрекъснато
ще нараства делът на възрастните работници. Тоест ако приемем най-възрастната група от работната сила - това са тези в
категорията над 50 години, очакваме през следващите няколко десетилетия те да са 60% от цялата работна сила.
- Как обаче работодателите ще бъдат мотивирани да наемат такива служители?
- Това ще бъде много голямо предизвикателство пред българския бизнес. Но истината е, че дори и сега работодателите са
по-мотивирани да наемат възрастни, отколкото млади работници. В много случаи тези служители са по-интересни за
бизнеса поради няколко причини. Първо, те са много по-квалифицирани, второ, по-лоялни са и са по-дисциплинирани.
Трето - много хора в България ще продължат да работят и след като се пенсионират, защото не могат да поддържат добър
стандарт на живот с ниски пенсии. В резултат на това тези хора ще стават още по-атрактивни за бизнеса, защото много от
тях са готови да са в сивия сектор и да се трудят без осигуровки, защото вече получават пенсия. Затова работодателите
трябва да се преориентират и да разберат, че им предстои дълги години да работят с по-възрастни хора. Това е важно и за
специалистите от Министер-ството на труда и социалната политика, защото пък ще трябва да се коригира трудовото
законодателство. Кодексът на труда по един начин урежда нещата за младите хора. Мога да дам елементарен пример. Да
речем, посочено е, че работодателят е длъжен да предостави на работника 30 минути почивка за хранене. Ако на младия
човек това време му е напълно достатъчно, то при възрастния служител не е така. Това трябва да се промени в
законодателството. Също така е необходимо да се помисли и върху въпроса за продължителността на работния ден.
Осемте часа са средностатистическа величина. Един човек над 60-те в края на работния ден не се чувства работоспособен
като младия служител. Затова трябва да въведем продължителност на работното време и в зависимост от възрастта на
работника. Предстои ни много работа именно заради тази демографска ситуация.
- Казвате, че едната част от проблема е миграцията. Само че при нас има комбинация от висока смъртност и ниска
раждаемост, което усложнява картината. Какви мерки да се предприемат?
- Увеличаването на средната възраст на нацията, което е един от изразителите на демографската ситуация, е огромно
предизвикателство към здравеопазването ни. Съществуват две страни, които всъщност са лидери по отношение на средна
възраст на нациите. България е на второ място в ЕС по този показател, а на първо е Германия. Само че Германия не приема
това за катастрофа, а точно обратното. Тя печели от това, че има най-опитната и най-квалифицираната работна сила. Това
е основната причина за успеха на немската икономика. Само че тук огромно значение има и здравеопазването им. След
като расте делът на възрастните работници, това означава, че здравеопазването трябва да гарантира, че тази работна сила
ще е работоспособна. Това пък води до намаляване на смъртността. Така че решението за високата смъртност не е в
раждаемостта, а в подобряване на качеството на здравеопазването. Това някак си в момента убягва от вниманието ни.
- Как обаче ще стане това, след като българинът пропуска дори профилактични прегледи?
- Така е за съжаление. Може да прозвучи странно, но в училищата в Германия е практика родителите да подписват
декларация, че храната, която изпращат на децата си, е здравословна. Да речем, че сандвичът, който са им приготвили, е
от пълнозърнест, а не от бял хляб. Това е другият манталитет, другият поглед към здравеопазването. Ние изпускаме този
процес и ще си носим последиците десетилетия напред.
- Вие сте привърженик на тезата, че в основата на новата демографска политика трябва да стои квалификацията на младите
хора, а не помощите. Променяме ли вече модела?
- Вижте, едва ли българите, които са с намерение да станат родители, си лягат вечер с мисълта, че задължително ще
получават надбавки и това ще им е достатъчно за отглеждането на детето им. С детски надбавки няма как да стимулираме
раждаемостта. Много по-голям ефект ще има една нова политика по доходите на работещите родители. Това пък зависи
от добрата квалификация. Едва ли трудещите се в IT сектора дори знаят какъв е размерът на надбавките. Към това трябва
да насочим усилията си - към модерната политика по доходите. Това ще насърчи раждаемостта.
- В тази връзка добре ли е по отношение на детските надбавки да се вземат и доходите на бащата дори когато двойката
няма сключен брак? Ясно е, че много семейства се възползваха от съжителството, за да получават помощи.
- Според мен 21-ви век ни донесе много нови неща и покрай тях и отказа от брак. Както се казва, бракът не е онова, което
беше. Вероятно за в бъдеще много повече двойки ще живеят заедно не заради подписа, а заради чувствата. От тази гледна
точка е коректно, когато двама души са създали дете, да не бъдат дискриминирани заради това, че не са си сложили
подписа в някой ритуален дом. Трябва да имат едни и същи права с останалите семейства.
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√ Неусвоени средства на НЗОК ще се насочват към пера с дефицит
Ако се установи недостиг за медико-диагностични дейности, свободните средства ще бъдат дадени за тях
Неусвоените средства на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще бъдат насочени към пера с дефицит. Това
каза за БТА заместник-министърът на здравеопазването и член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Бойко Пенков.
Той коментира твърдения на БЛС, че Здравната каса е пренасочила 4,5 млн. лв., предвидени за медико-диагностични
дейности, към болнична помощ.
Д-р Пенков обясни, че тези средства в момента стоят в резерва на НЗОК и след като се направи анализ за деветте месеца
на годината ще се реши за какво ще се използват. По думите му тези 4,5 млн. лв. са били неусвоени за първото полугодие
на годината. Той увери, че ако се установи недостиг за медико-диагностични дейности, средствата ще бъдат дадени за тях.
Заради решението на Националната здравноосигурителна каса за пренасочване на средства ще бъде ощетена
доблничната помощ и ще намалеят парите за първична диагностика, алармираха вчера от Българския лекарски съюз (БЛС).
Надзорният съвет на НЗОК е взел своето решение, воден от това да защити интереса на пациентите, коментира д-р
Станимир Хасърджиев, член на Надзорния съвет на НЗОК.
По думите му на Надзорния съвет е бил предложен разчет, в който е посочено, че това са средства, които се очаква да не
бъдат усвоени и съответно е предложено да се насочат към други пера, в които има недостиг.
economic.bg
√ Популязирираме българския бизнес в скандинавските държави
Договорено е партньорство между български, шведски и датски фирми
Стартира кампания за популязириране на българския бизнес и засилване на присъствието му на скандинавския пазар.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски е на работно посещение в Швеция, където преговаря за подкрепа на
малките и средни предприятия, предадоха от икономическото ведомство.
Лукарски се е срещнал със своя колега Микаел Дамбери и са договорили насърчаване на партньорството и
сътрудничеството между българския и шведския бизнес. Предвижда се активно представяне на България и откриване на
нови възможности за нашите фирми на скандинавския пазар.
Българският бизнес не е добре запознат с възможностите на шведския пазар, а местните фирми почти не познават
България. Ето защо през октомври в Гьотеборг ще се проведе двустранен бизнес форум, който ще срещне компании от
областите на машиностроенето, електрониката и електротехниката, хранително-вкусовата промишленост и
производството на спиртни напитки, мебелната индустрия, текстила, информационните и комуникационни технологии.
Лукарски и Дамбери са обсъдили и възможностите за стимулиране на предлагането на български вина, които са много
популярни и харесвани в Швеция. Тяхната търговия обаче е затруднена от провежданата от скандинавската държава
процедура за внос на алкохолни напитки чрез търгове.
За 2014 г. двустранният стокообмен между България и скандинавската държава е отбелязал 14% ръст, достигайки
рекордните 300 млн. евро.
Междувременно българския бизнес проведе успешна мисия и в Дания, където 15 български фирми от текстилната
промишленост сключиха договори със свои датски партньори. Това се случи по време на провелия се ежегоден моден
панаир в Копенхаген, съобщиха от Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия.
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