Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Росен Плевнелиев: Каквото планираме през 2012-а, това и ще изпълним до 2020 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201543_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0
%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2012%D0%B0%2C+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D
0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BE+2020+%D0%B3.
Две хиляди и дванадесета е най-важната година от гледна точка на планирането на развитието на България до 2020 г.
През настоящата година трябва по възможно най-отговорния начин да се отнесем към националната програма за
развитие "България 2020", защото каквото планираме през 2012 г., ще изпълним до 2020 г. Това заяви президентът
Росен Плевнелиев вчера, във встъпителното си изказване на първото заседание на Съвета за развитие на регионите и
национална инфраструктура към държавния глава, което беше пряко предавано в интернет.
В обсъждането на националните приоритети за регионално развитие, които да бъдат финансирани от Кохезионния фонд
и Европейския фонд за регионално развитие през 2014-2020 година, участваха още вицепремиерът и финансов
министър Симеон Дянков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на
екологията и водите Нона Караджова, министърът по управление на европейските фондове Томислав Дончев,
председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев, депутати, областни управители, лидерите на КНСБ и на КТ "Подкрепа"
Пламен Димитров и д-р Константин Тренчев, представители на работодателски организации, експерти.
С вчерашното заседание на практика започват да функционират сформираните към държавния глава съвети за дискусии
по националните приоритети.
Президентството ще гарантира, че няма да се подменят националните приоритети, когато се обединим около тях,
изтъкна Росен Плевнелиев пред участниците в заседанието. Държавният глава бе категоричен, че няма да постигнем
успех, ако се фокусираме само върху едни милиарди, които трябва да бъдат похарчени, тъй като успехът е в правилната
концепция, в конкретния план за изпълнение и в полагането на целенасочени усилия от всички институции по
националните приоритети.
Днес говорим за фискалната рамка, свързана с Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, но в
хода на дебатите и работата през 2012 година ще посочим и другите източници на финансиране, увери Росен
Плевнелиев. Той обеща до средата на годината да бъдат посочени конкретните източници на финансиране, както и
система от индикатори за изследване и контрол на напредъка.
Президентската институция ще следи правителство по правителство, година по година дали се полагат усилия и се
постига напредък по националните приоритети, заяви още Плевнелиев.
Държавният глава призова да се приключи веднъж завинаги с криволиченето, „с усещането, че ние можем напред, ама
след това малко настрани, след това ще дойде някой нов – малко назад, и след това евентуално малко на ляво или на
дясно".
Шестте приоритета
Росен Плевнелиев очерта шестте приоритета, по които ще се работи конкретно до края на 2012 година. Първият е
транспортната инфраструктура. Според президента транспортната инфраструктура трябва вече да е даденост и по
магистралите, по железопътните линии да се движат стоки.
Техническата инфраструктура във водния сектор е вторият приоритет. Плевнелиев припомни, че според експертите са
нужни десетки милиарди евро, за да може България да обнови своята мрежа.
Но всички знаем, че водата е в основата на всичко, знаем, че водата е бъдещият петрол и България категорично трябва
да положи усилие за финансиране на своята водна структура, каза Плевнелиев.
Трети приоритет е електронното управление. Според президента електронното правителство е висша форма на
държавна грижа за гражданите и затова не може повече да отлагаме неговото финансиране.
Четвъртият приоритет, който Плевнелиев изтъкна, е енергийната ефективност. Според президента, ако България иска да
се оборудва технологично на ново ниво, решението е енергийна ефективност. Дълбока заблуда е, смята Плевнелиев, че
една атомна електроцентрала, която ще струва 10 милиарда евро и ще налее пари за висока технологичност на други
държави, ще реши проблема с изоставането на българската индустрия като цяло.
Петият приоритет е създаване на предпоставки за балансирано регионално развитие, а шестият - иновации и
конкурентоспособност на малки и средни предприятия, изброи Росен Плевнелиев.
Успехът е в правилната концепция, в конкретния план за изпълнение. Разчитам на вашата подкрепа, се обърна
Плевнелиев към участниците в Съвета по развитие на регионите и инфраструктурата. Президентът благодари на
правителството за това, че още в средата на 2010 г. е създаден Националният съвет за развитие към Министерския
съвет, чиято задача е била да се поставят основите на програмата за развитие.

√ Екоминистерството ще управлява водата, регионалното - инфраструктурата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201538_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%
82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C+%D1%80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE++%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D
1%82%D0%B0
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да управлява водния ресурс, а регионалното ведомство да отговаря
за водностопанската инфраструктура, предвижда стратегията за развитието на водния сектор до 2035 г. Стратегията
предвижда цялата инфраструктура във водния сектор да бъде публична държавна или публична общинска собственост,
без възможност за промяна на собствеността.
В документа е заложено и разработването на отделни планове за управление на отраслите „Водоснабдяване и
канализация”, „Хидроенергетика”, „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”. Очаква се да
бъдат подготвени и стратегии за развитие на инфраструктурата във водния сектор и бизнес планове на операторите,
осъществяващи дейността. Предвижда се всички отделни документи да са готови и синхронизирани до 2017 г.
С разработването на водната стратегия трябва да се постигнат четири основни цели. Да се гарантира осигуряването на
вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване. Втора водеща задача е
запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води. Според плановете това се предвижда
да стане чрез премахване на изхвърлянето на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници
и в Черно море, както и чрез укрепване на системата за наблюдение и контрол. Третата цел е подобряване на
ефективността при управлението на водата като стопански ресурс. Последната задача, което се поставя, е намаляване на
риска от щети при наводнения чрез определяне на рисковите зони и реализацията на мерките от плановете за защита от
наводнения.
Направените оценки на необходимите инвестиции във водностопанската инфраструктура са от 12 млрд. лв. до над 43
млрд. лв., се посочва още в плана. Вложения от 12 млрд. лева ще стигнат за покриване на минималните нужди за
привеждането в добро състояние на мрежата. С инвестиции от повече от 43 млрд. лева ще превърнат инфраструктурата
в една от най-добрите системи в Европа. Според анализите на експертите най-важни приоритети за финансиране са
подобряване на качеството на питейната вода, пречистване на отпадъчните води от градове с над 2000 жители, защита
от наводнения и преодоляване на целогодишните и сезонните режими на питейна вода за населението.
Пречки пред качественото управление на водния сектор са липсата на съответствие между административните граници,
границите на районите за басейново управление на водите и границите на операторите, предоставящи услуги в сектора,
което създава сериозен проблем при планирането и управлението на процесите. Сериозна пречка е отсъствието на
адекватна интегрирана информационна база в сектора, която да позволява вземането на информирани решения и/или
наблюдението на процесите от гледна точка постигане на набелязаните резултати и повишаване на ефективността. Поактивното информиране и включване на обществеността при вземането на решения е също необходимо.
Вестник Капитал дейли
√ Външните дефицити на България се увеличават
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/18/1810257_vunshnite_deficiti_na_bulgariia_se_uvelichavat/
По-слабите постъпления от износ и продължаващият спад на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са причината
дефицитът по текущата и по финансовата сметка на платежния баланс да се увеличава. Това показват данните на БНБ за
първите два месеца на годината.
Намаляващ износ
Основен фактор за увеличения дефицит по текущата сметка е по-големият търговски дефицит. За януари–февруари той е
466.6 млн. евро, или 1.2% от БВП, при дефицит от 56.1 млн. евро, или 0.1% от БВП, за същия период на 2011 г.
През февруари износът се свива с около 2% на годишна база, което е втори спад (след януарския от 10%) от над две
година насам. Причините за това са забавянето на чуждите икономики и тежките зимни условия през тези месеци.
Отделно от това за влошаването на текущата сметка този път допринася и секторът на услугите и ако всичко това се
превърне в тенденция, българската икономика ще трябва да търси друг двигател на растежа. Така само за февруари
дефицитът по текущата сметка, достига 233.3 млн. евро при 78.3 млн. евро излишък за същия месец на миналата година.
Големият дефицит по финансовата сметка
Намаляващите ПЧИ са главната причина за това финансовата сметка на платежния баланс да постигне дефицит от 652
млн. евро за първите два месеца на 2012 г., което е 64% повече от дефицита за януари-февруари 2011 г.
Големият минус във финансовата сметка е проблем, защото не може да компенсира този по текущата. Дефицитът по
финансовата сметка показва с колко изтичането на капитали от България превишава притока им, като освен преките
чуждестранни инвестиции включва още кредитните взаимоотношения на финансовите институции с техните централи
зад граница и други кредитори, депозитите на чуждестранни лица у нас и средствата, които българският бизнес изнася в
чужбина под формата на инвестиции или задгранични депозити.
Тенденцията банките и големите компании да продължават да връщат задълженията, трупани преди кризата (основно
към своите майки), вместо да инвестират в нови производства и работни места, продължава.

Освен финансовата и текущата сметка салдото на платежния баланс се формира още и от капиталовата сметка, която
има най-малко влияние. Тя е с излишък от 7.4 млн. евро за двата месеца от началото на годината, при условие че за
януари бе на нула. Капиталовата сметка обхваща паричните потоци от външната търговия и сектора на услугите.
Преките инвестиции
Запазва се тенденцията преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България да намаляват, като по предварителни данни
те са 84.6 млн. евро (0.2% от БВП) за януари–февруари тази година спрямо при 333.2 млн. евро (0.9% от БВП) за януари–
февруари 2011 г.
Само за февруари чужди компании са вложили в България 29.9 млн. евро, или пет пъти по-малко от същия месец на
миналата година, когато са били 147.1 млн. евро по ревизирани данни. По-неприятното е, че ПЧИ очевидно намаляват
именно в секторите, които осигуряват устойчиво развитие на икономиката – промишленост, енергетика и услуги.
В същото време има ръст на постъпленията от чуждестранни лица в недвижими имоти, които за първите два месеца на
годината са 32.7 млн. евро при 16.9 млн. спрямо година по-рано, което е над една трета от всички ПЧИ за периода.
√ Два местни екипа със силни международни парньори по JEREMIE ще инвестират в иновативни идеи
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/04/18/1809797_dva_mestni_ekipa_sus_silni_mejdunarodni_parnyori_po/
Два местни екипа със силни международни партньорства ще инвестират в иновативни идеи с остатъчните 21 млн. евро
по европейската инициатива JEREMIE.
Европейският инвестиционен фонд (EIF) избра средствата да се разпределят между start-up акселераторът Eleven и
фонда за стартиращ капитал LAUNCHub, съобщиха от фонда.
Eleven ще има на разположение 12 млн. евро и ще работи като акселератор на бизнес идеи - събиране на идеи,
менторство и инвестиции на изключително ранен етап. Той ще се движи основно от три мениджъра с опит в дяловите
инвестиции в България - Даниел Томов, Ивайло Симов и Дилян Димитров. Eleven ще осигурява микрофинансиране от 25
хил. до 200 хил. евро в отделни екипи и бъдещи компании, като ще е по-експериментален и опортюнистичен в подбора
на идеи, за чието развитие да помага.
LAUNCHub пък ще има на разположение 9 млн. евро и ще подбира идеи най-вече в сферата на информационните и
комуникационните технологии. Водещ мениджър в екипа на фонда е основателят на "Нетинфо.БГ" Любен Белов.
Силно международно партньорство
И двата екипа ще развиват иновации в България с подкрепата на доста силни международни партньорства. Eleven има
Google като свой технологичен партньор и разположеният в Лондон акселератор, базиран на менторство, Springboard.
LAUNCHub пък ще разчита на подкрепата на една от най-големите паневропейски програми за микрофинансиране на
ранен етап Seed Camp, както и на предприемаческия институт на Cisco в България.
Именно тези международни партньорства са от ключово значение за развитието на иновативни идеи, които имат
потенциал да се превърнат в следващия Google, Facebook, и др.
Всеки от екипите ще прегледа по над 100 идеи, за чието набиране ще използва различни канапи. Elеven например вече
има своя страница във Facebook.
Двата екипа ще могат да започнат работа до няколко месеца, тъй като няма нужда да набират допълнителен капитал.
Според EIF инвестиционният им процес може да започне през есента на 2012 г., като двете схеми са уникални за
Балканите и могат да положат основните за превръщането на България в иновационен център - хъб за региона.
Вестник Труд
√ Тотю Младенов: Индексираме пенсиите с инфлацията през 2013-а
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1333858
От 1 юни 2012 г. минималната пенсия ще се увеличи на 145 лева, а от юли 2013 г. всички пенсии ще се увеличават с
процент, равен на този на инфлацията. Колкото е инфлацията, с толкова ще се индексират пенсиите. Това обяви
социалният министър Тотю Младенов по ТВ7.
Търсим и други възможности и ако има повече приходи в бюджета ще можем да си позволим идопълнително
увеличение на пенсиите, добави Младенов. Това може да стане при преизпълнение на приходите и стабилна
икономика.
„Три години правим реформа в пенсионната система. Бяха я докарали до там да няма пари да се плащат пенсии.
Искахме да я направим устойчива, за да могат да се плащат пенсиите на хората. Успяхме в криза да увеличим
вдовишките добавки и минималната пенсия. Положихме огромни усилия да повишим минималната работна заплата
през септември, сега от 1 май тази година тя ще се повиши още веднъж до 290 лв., а през 2015 г. ще стане 350 лева",
продължи социалният министър.
Той обаче отказа да коментира твърденията, че увеличението на пенсиите е планиран предизборен ход.
„Демографската криза ни принуди да потърсим законови възможности хората да работят по-дълго. Приходите в тази
система са от осигурителните вноски, които са от работещите и бизнеса", обясни Младенов мотива за вдигането на
пенсионната възраст.
„Вратичката е отворена за по-голямо увеличение, ако има повече приходи още по-рано да има по-голямо увеличение от
това с инфлацията", каза още социалният министър.
„Коригираха се доста неща и мисля, че ще съумеем по-ефективно да управляваме "Сребърния фонд" при абсолютна
сигурност за тези пари. Те ще се използват след 2018 г., когато ще е пикът в демографската криза. Предложението беше
за 70%, а сега стана 30%. И синдикатите и работодателите се изказаха и се стигна до компромис", посочи той.

Относно раздадените за Великден бонуси в Гърция министър Младенов заяви: "Не го разбирам това. Икономиката на
Гърция е фалирала. Даваш повече, когато си изкарал повече. За мен това е разумно и нормално. Ние спазваме
изключителна финансова дисциплина, а това ще се отрази на бъдещите поколения. Така сме честни към бъдещите
поколения и ще продължим да харчим толкова, колкото изкарваме".
Младенов обяви, че протестиращите допреди дни работници в "Горубсо-Мадан" вече работят. „Надявам се скоро и
в "Оловно-цинков комплекс" да се решат проблемите. В "Горубсо" имат да получават още малко пари от заплати. Има и
други задължения, но новият собственик обеща да ги изплати", добави Тотю Младенов.
√ Пенсиите пълзят с по 2% до 2015 година
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1333373
Плановете на кабинета за увеличение на пенсиите се разминават с публичните изказвания на вицепремиера Симеон
Дянков, направени миналата седмица. Това показва текстът на Конвергентната програма на България за 2012 - 2015 г.,
приет миналата седмица от кабинета и изпратен на Европейската комисия.
Според документа пенсиите ще се увеличат с 2,1% през 2013 г. Това означава, че в годината на парламентарните избори
възрастните ще получават средно с по около 5 лв. повече на месец. В момента средната пенсия е 270 лв. Ръстът ще
струва на бюджета 77,4 млн. лв.
Според програмата осъвременяването ще е само с ръста на инфлацията, както е записано и в Кодекса за социално
осигуряване. Когато конвергентната програма бе приета от кабинета, Дянков твърдеше, че през 2013 г. пенсиите ще се
индексират по нова методология - с 50% от ръста на производителността на труда и 50% от инфлацията за предходната
година. Подобна формула обаче отсъства и от друг важен стратегически документ - Националната програма за реформи,
която също беше одобрена от кабинета и пратена в Брюксел.
Плановете на кабинета предвиждат също така ръст на пенсиите през 2014 г. с 2,4% и през 2015 г. - с 2,5%. Това ще
увеличи разходите в двете години съответно с 91,2 млн. лв. и 97,7 млн. лв.
От 1 юни т.г. ще се повиши само минималната пенсия - от 136 на 145 лв. Очакванията са, че вдигането на възрастта и
стажа за пенсия за всички работещи почти ще премахне дефицита в НОИ в периода 2018-2020 г. В следващите
десетилетия обаче “дупката” ще продължи да нараства, за да стигне 1,5% от БВП през 2054 г.
Вестник Стандарт
√ През 2013 г.: Бизнесът ще пълни хазната
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-04-19&article=407232
Бизнесът ще има много по-голяма роля за пълнене на държавната хазна, показва консолидираната фискална програма
на България за периода 2013-2015 г., с която "Стандарт" разполага. С 14,8% или 218,8 млн. лв. се планира да нараснат
приходите от корпоративния данък през 2013 г. Така постъпленията от налога ще достигнат до общата сума от 1,69 млрд.
лв., гласи прогнозата на финансовото министерство. Това е значително повече от очаквания общ ръст на икономиката.
Явно се разчита бизнесът да се съживи, да се реализират доста по-високи обороти и фирмите да отчетат близо 15% повисоки печалби.
Общите приходи, които държавата очаква през следващата година, възлизат на 29,7 млрд. лева, което е с 1,04 млрд. лв.
или 3,6% повече спрямо прогнозата за настоящата 2012 г. Тенденцията за оттегляне на държавата от икономиката на
страната продължава, тъй като очакваните приходи ще имат дял от 36% от БВП на страната при 36,5% за настоящата
година. През 2015 г. прогнозата е още по-категорична, тъй като очакванията са държавните приходи да бъдат само 33%
от БВП. За сравнение, по време на Тройната коалиция делът на държавата в икономиката беше 40%. Прогнозата
предвижда и ръст от 160,3 млн. лв. или 7,1% в приходите от данъка върху доходите на гражданите, които през 2013 г. се
планира да достигнат 2,39 млрд. лв. Приходите от ДДС също ще нараснат, но с 6,5% или 460 млн. лв. (до 7,56 млрд. лв.),
което издава тенденцията, че ръстът в доходите на гражданите ще изпреварва потреблението. Приходите от акцизи
също ще нараснат през следващата година с 4,1% или 170 млн. лв. (до 4,3 млрд. лв.), но делът им от БВП ще остане на
настоящото ниво - 5,2%.

