Вестник Класа
√ Икономически ръст от 1,8 процента чакаме за 2013 година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210216_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+1%2C8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8
6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+2013+%D0%B3
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Финансовото министерство планира ръст на БВП за 2013 година около 1,8 на сто, каза във Варна финансовият министър
Симеон Дянков, съобщи БТА. Той подчерта, че въпреки всички мрачни прогнози планът от 1,4 на сто ръст на БВП за
настоящия бюджет се изпълнява. Над половината от страните в ЕС са в рецесия, но България не е сред тях, посочи
вицепремиерът.
Над 7,3 % ще е увеличението на пенсиите от началото на следващата година, каза във Варна министърът на финансите
Симеон Дянков, съобщи радио Фокус. Дянков коментира, че общата инфлация от юли 2009 г. до юли тази година е 7,3 %.
Предвижданото увеличение на пенсиите ще компенсира тази инфлация. През последните години е водена много строга
бюджетна дисциплина, за да не бъдем като всички останали европейски страни, където няма увеличение на пенсиите.
„Вече идва времето на увеличаване на доходите”, каза Дянков. През тази седмица на два пъти са водени разговори
между министрите по какъв начин да стане увеличаването на пенсиите – дали чрез така нареченото прогресивно
увеличаване или с различен процент за всички. Законово това може да стане, има начини и точно това ще предложим,
коментира вицепремиерът.
През последните три месеца има увеличение на потреблението, каза още Дянков. Според него за юни и юли то е около 7
процента спрямо предишните месеци. В сравнение със същия период на миналата година ръстът е около 6 на сто.
Вдигането на доходите, особено на пенсионерите, ще има положителен ефект върху потреблението, коментира Дянков.
Той посочи, че от юли 2009 година досега средната инфлация в страната е 7,3 на сто, а инфлацията на т.нар. малка
потребителска кошница е около 7,6 на сто. Пенсиите ще бъдат вдигнати с повече и от малката, и от голямата
инфлационна кошница и всъщност хората ще се по-добре с парите в сравнение с юли 2009 година, каза министърът.
От 1 август вече са факт увеличените заплати на бюджетните служители. Предстои през следващите две седмици те са
бъдат публично оповестени и да има пълна прозрачност. Целта е бюджетните заплати да бъдат изравнени – да се
увеличат първо там, където е имало изоставане в годините. Дянков заяви още, че майчинските добавки категорично
няма да бъдат увеличавани. „Не виждам защо това да става след като Бюджет 2013 влиза в края на септември”, посочи
министърът. Не се предлага промяна на данъци и акцизи в каквато и да било посока и те ще останат същите.
Вдигането на краткосрочния рейтинг на страната помага и международните инвеститори все повече ни забелязват,
допълни финансовият министър. Той съобщи, че към края на годината две големи световни компании ще заявят
намерения да преместят цялото си производство у нас.
√ През юли инфлацията с ръст от 1,5% спрямо юни и с 3,1% преди година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210221_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%8E%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0
%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0
%BE%D1%82+1%2C5%25+%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE+%D1%8E%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%81
+3%2C1%25+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Инфлацията в България се е повишила рязко като през юли е с ръст от 1, 5 % спрямо същия месец на миналата година, а
на годишна база повишението е 3,1%, сочат официалните данни на Националния статистически институт( НСИ). С
натрупване от началото на 2012 г. инфлацията достига 2,1 на сто. Докато през юни данните показваха поевтиняване на
живота с 1% и почти никаква промяна в цените спрямо предходния месец, през юли поскъпването е двойно повече
спрямо месец по-рано.
Основни причини за ръста на инфлацията са сериозното поскъпване на тока от 1 юли – с 13,2%, на водата и парното – с
1,6%, както и на горивата като цяло. На годишна база най-много са се повишили разходите за жилища (наеми, текущ
ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива, където скокът в цените е 10,2%. По данни на
статистиката през юли най-масовият бензин А95Н се е продавал с 2,7 % по-скъпо спрямо юни, а А98 – с 2,9 на сто.
Отчетените по-високи цени в транспорта след поскъпването на горивата е с 1,% за месеца. Принос в поскъпването на
живота през юли имат и услугите за почивка и туристически пътувания, където се отчита покачване с 15,8 на сто.
Облеклото и обувките са поскъпнали с 1%, а храните и безалкохолните напитки– с 0,6 на сто.
Статистиката отчита силно поскъпване и на образователните услуги – с 6,1%, както и на транспорта – с 3,6%. Като цяло
цените на хранителните продукти са нараснали с 2,4% на годишна база, тези на нехранителните – с 1,4%, при
общественото хранене има повишение от 2,6%, а при услугите – 6 на сто.
През юли цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се
променили спрямо предходния месец, като при храните се отчита увеличение от 0,6%, при нехранителните стоки - с
0,1%, а при услугите увеличението е с 8,4 %, отчете националната статистика.

√ Близо 2000 български фирми с депозит над 1 млн. лв.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210219_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+2000+%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D0%B
5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+1+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
Общо 1918 български нефинансови предприятия имат депозити в търговските банки за над 1 млн. лв., сочи статистика на
Централната ни банка. Техният брой се увеличава с 139 или 7.9% спрямо година по-рано.В сметките си тези компании
държат 7.7 млн. лв. спрямо 7.55 млн. лв. за година по-рано. Съвкупно това представлява 55.88 на сто от спестяванията на
родните компании. Кредитите за над 1 млн. лв. на нефинансовите предприятия са 5117 спрямо 5095 за година по-рано.
Общата дължима сума на тези компании е 25.68 млн. лв., или средно по 5.02 млн. лв., срещу 23.56 млрд. лв., или средно
по 4.6 млн. лв. Средно българските фирми държат по 28 622 лв. в депозити към 30 юни 2012 г. спрямо 28 455 лв. за
година по-рано.Кредитите на родните компании пък са средно за 265 384 лв. към полугодието на 2012 г. срещу 257 124
лв. за предходния период. Общо 321 хил. са депозитите на фирмите за суми до 1000 лв., докато кредитите в най-малката
графа са 32 хил. броя.
Вестник Сега
√ За Дянков бедността у нас е мит, за статистиката - реалност
http://www.segabg.com/article.php?id=612340
Положението с цените и доходите става наистина напечено това лято в България. Вчера Националният статистически
институт (НСИ) обяви, че през юли животът е поскъпнал с 1.5% - нещо съвсем нетипично за това време на годината,
когато цените се задържат и дори падат. Такава висока месечна инфлация за последно имахме през лятото на 2008 г.,
преди да ни връхлети кризата. Сегашният скок се дължи основно на поскъпването на ток, вода, бензин, туристическите
услуги и донякъде на храните. Най-лошото е, че засега няма изгледи инфлационната лавина да спре. Котировките на
петрола, горивата и храните хвърчат в световен мащаб. В България масовият бензин подобри пореден рекорд - вчера А
95 стигна 2.72 лева за литър.
Според НСИ от юли 2011 г. насам животът на българина е поскъпнал с 3.1%. Особено жестоко обаче са ударени
семейните бюджети, защото издръжката на дома - сметките за ток, вода и др. режийни разходи, наемите и ремонтите са
скочили с 6.3% спрямо юни и с цели 10.3% в сравнение с юли 2011 г. Транспортът е с 3.6% по-скъп от предното лято,
таксите за обучение са пораснали с 6% за година. Храните според НСИ през този юли са само с 2.1% по-скъпи отпреди
година. Но те вероятно ще дадат нов импулс на инфлацията в данните за август.
Министърът на финансите Симеон Дянков обаче нарече вчера обедняването на българите мит и се похвали, че с
предстоящата актуализация пенсионерите ще се окажат по-богати, отколкото при старта на управлението на ГЕРБ.
Дянков обяви във Варна, че от 1 януари пенсиите ще бъдат вдигнати с 7.6% - колкото инфлацията, натрупана от лятото на
2009 г. насам.
КНСБ веднага оспори аритметиката на Дянков и обвини МФ, че спестява част от истината и че реално натрупаната
инфлация надминава 10%. Всъщност разминаване няма - просто КНСБ говори за поскъпването на цялата потребителска
кошница, а Дянков удобно взима по-малкия процент - за малката кошница със стоки и услуги, която е най-важна за найбедните.
"През последните години е водена много строга бюджетна дисциплина, вече идва времето на увеличаване на
доходите", обясни вицепремиерът Дянков. Той припомни, че от 1 август има увеличение на бюджетните заплати, а
министрите усилено обсъждат как да стане покачването на пенсиите. Единият вариант е с процента на инфлацията да
бъдат качени всички пенсии. Вторият е еднакъв индекс за повечето пенсии, а само за най-ниските - по-значително
повишение. Върви се към този вариант, стана ясно вчера от думите на вицепремиера. Актуализацията ще се случи в
началото на 2013 г., но не на 1 януари, тъй като технологично било невъзможно.
Дянков се зарече, че тази година кабинетът ще внесе рано проектобюджета в Народното събрание - още през
септември. Това означава, че до дни министрите трябва да решат по каква схема искат да качат пенсиите. Дянков
подчерта ролята на пенсионерите за икономическото оживление. "Вътрешното потребление се вдига почти веднага с
увеличението на пенсиите и затова за правителството е важно да бъдат повишени именно пенсиите", каза министърът.
Той посочи, че данъци догодина няма да се вдигат.
ОТПОР
КНСБ обаче не смята, че кабинетът си е свършил работата, и вчера настоя за спешно свикване на тристранния съвет заради растящите цени, които обезценяват всички доходи, не само пенсиите. КНСБ има и готов списък с мерки - поне
10% скок на пенсии и бюджетни заплати, скок на минималната заплата с 40 лв. до 330 лева и еднократна есенна
компенсация заради поскъпването на тока и отоплението за всички пенсии до 400 лв. - с по 20 до 50 лева. От синдиката
не казват откъде да дойдат ресурсите за предлаганите повишения, но предупреждават, че наесен са възможни
"социални стълкновения", и призовават премиерът Борисов да накара заместника си Дянков да свика тристранката.

vesti.bg
√ Дончев: Всяка година успяваме значително да подобрим резултатите
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5052971
България се справя по-добре от предишните години по отношение на усвояването на евросредствата. Всяка следваща
година успяваме значително да подобрим резултатите. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев по БНР.
Той се аргументира: "Договорените средства, т.е. проектите, които са изпълнени или са в режим на изпълнение, са почти
13 млрд. лв., което е 82% от цялата финансова рамка. Изплатените средства са 4 млрд. – над 25%. Имаме изключително
амбициозни цели до края на годината – те не само да надминат 30%, дори да доближат 40%. Нещата с плащанията и
договарянията в рамките на тази календарна година се движат по план.
Над половината от инвестиционния ресурс на държавата се дължи на европейските фондове. Ако не съществуваха или
ако България не успяваше да ползва европейски пари, тя щеше да инвестира два пъти по-малко. Голяма част от найзнаковите инвестиции, които се правят, са с европейски пари", отбеляза Дончев. Той подчерта още, че в повечето случаи
европейското финансиране няма алтернатива, дори това да са трудни пари.
Дончев смята, че усилията за привличане на европейско финансиране трябва да са по-големи в сектора "Земеделие".
"Страните, които произвеждат храни, особено храни с добро качество, след десетилетия ще бъдат толкова богати,
колкото страните, които произвеждат петрол. Ние сме длъжни да използваме всеки евро цент, европейско
финансиране, за да гарантираме подобни позиции на България", каза министърът.
"Вярвам, че българският жп транспорт има бъдеще и то е много по-светло от ситуацията в момента", каза още
министърът и добави: "Вече имаме зелена светлина от ЕК за възможността да инвестираме в подвижен състав, т.е. да
закупим още от самото начало на следващия програмен период влакове и вагони с европейски пари. Тогава по
новоизградените трасета, когато имаме и нов подвижен състав, железниците ще бъдат много по-атрактивен начин за
придвижване".
Томислав Дончев изказа мнение, че България ще влезе много по-подготвена в следващия програмен период от 2014 г.
"Всички вече са натрупали доста опит – и държавните институции, и общините, и фирмите, и неправителствените
организации. България е много по-готова и аз разчитам да започне да ползва средствата още от 2014 г., а не 2 или 3
години по-късно, както се случи в началото на този програмен период", каза още Дончев.
"В Европа има смутни времена. Наивно би било да смятаме, че цялата политика по сближаване или кохезионната
политика, в следствие на която идват средствата, ще остане същата", посочи той и добави, че ние трябва да полагаме
усилия поне в две посоки: "На първо място трябва да подготвим максимално добре България, т.е. да програмираме, да
насочим средствата там, където са най-големите нужди – и европейските, и българските. И в същото време по найдобрия начин да участваме в този дебат, отстоявайки не само позициите на страната, но и защитавайки цялата политика
по сближаване, защото често тя се оказва под натиск". /БГНЕС /

