Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Ропот в енергетиката заради евтиния ток
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2078762
Производителите, доставчиците и търговците на ток в страната са притеснени от предстоящото му поевтиняване от
юли, показа допитване на "Труд". Първи срещу намалението на цените скочиха миньорите.
От браншовата им организация към "Подкрепа" обявиха, че готвят стачки заради намаления добив и ограниченото
изкупуване на ток от топлоелектрическите централи. От заводските централи също са гневни от намалото изкупуване
на ток от тях.
Шефът на "Топлофикация София" Стоян Цветанов пък обяви, че дружеството няма откъде да свие разходите си и да
компенсира дефицита си, ако бъде намалена цената на произвеждания от него ток.
"АЕЦ "Козлодуй" има резерв в краткосрочен план, но не и в дългосрочен. За една година цената ще бъде задържана,
но след това дружеството ще се нуждае от пари за инвестиции", обясни пред "Труд" изп. директор на централата
Валентин Николов.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската стопанска камара (БСК),
обявиха, че бързото поевтиняване на тока сега е необмислено и ще доведе до ново поскъпване в бъдеще.
"Начинът, по който бяха приети измененията в Закона за енергетиката и в Закона за възобновяемите енергийни
източници, не беше прозрачен.
Надявам се поне между двете четения в парламента да се чуе мнението на гражданите и производителите", каза
Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация.
Според него с новия закон, който вчера бе приет на първо четене в парламента, депутатите се опитват да легализират
изключването на зелените централи.
В същото време икономическият министър Драгомир Стойнев очерта апокалиптична картина пред енергетиката. В
интервю за Би Ти Ви той предупреди, че заради натрупаните дългове между фирмите в държавната енергетика може
да се стигне до режим на тока. "Всички държавни фирми са задлъжнели една към друга", каза Стойнев. Най-големи
задължения в момента има НЕК.
АЕЦ пълни хазната със 117 млн. лева
Ядрената централа в Козлодуй ще изплати 117 млн. лева дивидент на Българския енергиен холдинг до три месеца,
научи "Труд". Сумата представлява 80% от печалбата на компанията за 2012 г.
След като влязат в БЕХ, парите ще бъдат насочена към бюджета. Преди седмица премиерът Пламен Орешарски
обеща да намали плащанията на държавните дружества към хазната. Все още този проект не е разгледан.
Междувременно БЕХ е решил да увеличи капитала на губещото предприятие "Булгаргаз" със 116,4 млн. лв. Сумата се
дължи от газовото дружество на БЕХ, но чрез вноската ще бъде опростена.
√ Марси Рийс: Въведете електронни търгове
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2078718
България се нуждае от честен и безпристрастен процес на разходване на държавните средства. Това призова
американският посланик Марси Рийс вчера на конференция, посветена на обществените поръчки.
Организатори бяха американското посолство и Американската търговска камара в България. Според Рийс за бизнеса
у нас е много важно да разполага с достатъчно информация за поръчките, да има открит процес на консултации, да
няма привигилировани фирми, както и да се въведат електронни поръчки.
За сравнение съседна Румъния е въвела електронните търгове през 2002 г., като само за първите шест месеца е
спестила 100 млн. евро. Това обяви Дан Ника, министър на информационното общество на Румъния. У нас засега
електронно могат да се подават само заявленията за поръчки, но не и да се възлагат самите процедури.
Присъстващите на конференцията министри на околната среда, на икономиката и на инвестиционното проектиране Искра Михайлова, Драгомир Стойнев и Иван Данов, се съгласиха с констациите на Рийс, че държавните средства не
се изразходват по най-прозрачния начин.
Според статистиката на Агенцията по обществени поръчки за последните пет години броят на възложителите се е
увеличил със 125%, а на изпълнителите едва с 30 на сто.
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Вестник Стандарт
√ Орешарски: Работим за ръст на икономиката
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/oresharski_rabotim_za_rast_na_ikonomikata-193239.html
Брюксел. "Още веднъж заявявам, че сме програмно правителство и ще работим за икономическия ръст и за
подобряване социалното положение на българските граждани", заяви премиерът Пламен Орешарски след срещата
си с генералния секретар на НАТО Андрес Фог Расмунсен.
"Когато това се случи, ще можем да увеличим финансирането и за отбрана като най-голям ще е фокусът върху
модернизиране на армията", заяви министър-председателят.
"Това е първата ми визита като премиер извън София и благодаря, че успяхте да организирате срещата толкова
бързо", каза Орешарски на Расмунсен.
"Целта на визитата е да се подчертае нашата приемственост по отношение на външната политика, ангажиментите ни
към НАТО", заяви Орешарски.
Расмунсен от своя страна подчерта ролята на българската армия за успеха на мисиите в Афганистан и Косово и
участието в международни проекти.
Двамата обсъдиха и евроатлантическия диалог и важната роля в него, която играят НАТО и ЕС. Обсъдиха и темата за
държавността и демократизацията на България.
България ще изпълнява своите ангажименти по отношение на Афганистан. Като основни акценти с времето ще бъдат
модернизацията на въоръжените сили на Афганистан, както и подготовката и обучението на силите за сигурност,
заяви премиерът пред генералния секретар на НАТО. Той посочи също, че България ще продължи да подкрепя
интегрирането на Западните Балкани в евроатлантическите структури. Това ще позволи демократизацията на региона
и икономическото му възстановяване и развитие, подчерта премиерът Орешарски.
Генералният секретар заяви, че очаква България да продължи да участва в мисията на НАТО в Афганистан. Той изрази
надежда, че въпреки икономическите проблеми в цяла Европа, включително и в България, страната ни ще задържи
необходимия минимум за финансиране на въоръжените сили, за да могат те да участват в многонационалните мисии
на НАТО.
Премиерът Пламен Орешарски пристигна в централата на НАТО в Брюксел в последната възможна минута, тъй като
заради лошото време и бедстващ самолет правителственият еърбъс кръжа 15 минути над летището. След срещата си
с Расмунсен министър-председателят трябва да проведе разговори с българските евродепутати, а след това да чуе и
позицията на протестиращи наши сънародници, живеещи в Брюксел.
√ Пускат малките фирми до обществени поръчки
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-21&article=455247
Намаляват бюрокрацията при провеждане на конкурсите
Малките и средни предприятия ще получат по-голям достъп до обществените поръчки. Това ще стане чрез промени в
закона, продиктувани от изискванията на последните евродирективи, стана ясно от думите на изпълнителния
директор на Агенцията за обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова по време на регионалната конференция
"Прозрачност в управлението на обществени поръчки", организирана от посолството на САЩ. "Насърчаването на
участието на малки и средни предприятия в този тип конкурси е сред приоритетите, заложени в последните
директиви на Брюксел. Освен това с промените в закона ще бъдат създадени специални групи проекти, в които да
участва малкият бизнес", обясни Павлова. От думите й стана ясно, че България ще трябва да направи усилия за
увеличаване на обема на обществените поръчки. "В Европа средно около 18% от БВП се ползват за такива поръчки,
докато у нас процентът засега е около 10", обясни шефката на АОП.
Освен към увеличаване на обема на обществените поръчки и по-голямата прозрачност усилията на правителството
трябва да се насочат и към намаляване на бюрокрацията в тях. Около това мнение се обединиха министрите на
икономиката Драгомир Стойнев, на околната среда Искра Михайлова и на инвестиционното проектиране Иван
Данов. До момента практиката показва, че те се провеждат бавно, а основните бенефициенти по оперативните
програми - общините, страдат от липса на капацитет. Затова трябват повече разяснителни кампании и по-лесни
условия. "Наскоро отхвърлих проект, който не отговаряше на условията с 34 стотинки. Трябва да възстановим диалога
с бизнеса и да облекчим достъпа му до тези пари. Не може едни и същи фирми да печелят обществени поръчки и то
във времената на криза, когато бизнесът разчита на тези средства", заяви Драгомир Стойнев.
Кристиан КОСТУРКОВ
√ Фалира 37% от дребния бизнес
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=&article=455248
Най-тежката година за българския малък и среден бизнс е била 2012 г.
Тогава 36,8% от всички съществуващи малки и средни предприятия хлопват кепенци. В началото на кризата през 2008
г. са закрити 35 хил. дребни фирми и това е първият удар върху този бизнес. Данните са от проучване на
Министерството на труда, оповестени от зам.-министъра Росица Янкова на кръгла маса, организирана от Агенцията
за малки и средни предприятия. Добрата новина обаче е, че от тази година спадът в заетостта леко забавя темп.
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√ Бюджетът няма да се актуализира
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-21&article=455255
Бюджетът на страната няма да бъде актуализиран, поне засега.
Това стана ясно от думите на финансовия министър Петър Чобанов пред БНТ.
"Ситуацията е динамична, ако мерките проработят, ако се повиши събираемостта на приходите, това ще помогне да
се справим и с конкретния бюджет. Но така или иначе виждаме, че може да има натиск от външната икономическа
среда. Към момента обаче не смятаме, че ще се отиде към актуализация на бюджета", каза Чобанов. По думите му
бюджетът за тази година е разчетен при по-различни представи за икономическо развитие на страната. "Неслучайно
прогнозният БВП на страната беше намален с 1,5 млрд. лв., има и редица въпросителни по отношение на разходната
част", посочи финансовият министър, като отхвърли възможността да се тегли държавен заем за попълване на
дупките. Относно офшорните компании финансовият министър, коментира, че те не "трябва изцяло да се
заклеймяват, но трябва да се знае кой управлява парите".
√ Бизнесът се страхува от поскъпване на тока
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-21&article=455251
Износът на енергия не може да достигне нивата от преди две години, заяви Иван Хиновски
Индустрията се страхува, че ще поеме цялата тежест от поевтиняването на тока за бита и на енергията за износ.
Това стана ясно от думите на председателя на Българския енергиен форум Иван Хиновски пред Bulgaria On Air.
Разчетите сочат, че от 1 юли индустрията ще плаща с 30% по-скъп ток, каза Хиновски. От ДКЕВР наскоро заявиха, че
поевтиняването на тока за бита с 5% е възможно, но не коментираха как това ще се отрази на енергията за
индустрията. За битовите абонати поевтиняването е важна стъпка, но за индустрията и енергийния сектор подобна
перспектива не е добра, каза Хиновски и подчерта, че падането на цената на тока "няма откъде да дойде". Токът за
бизнеса ще скочи, тъй като той ще поеме удара на добавките за "кафяв" и "зелен" ток, които няма да са начисляват
върху енергията за износ. Намаляването на разходите за студен резерв и използването на приходите от продажба на
въглеродни емисии ще окажат ефект за намаляване на цената, но той няма да е достатъчен, смята Хиновски. Пореалистично е да се обсъжда задържане на цената за определен период, допълни той. Идеята за преразглеждане на
рентабилността и разходите на ЕРП-та е спорна, заяви Хиновски. ЕРП-та и сега отчитат загуби и ще е трудно да бъдат
принудени да намалят цената си.
Според Хиновски прогнозите, че износът на ток ще достигне нивата отпреди две години, не са реални, тъй като
Балканите са в криза. Преди изнасяхме за Гърция, която реекспортираше част от количествата към Италия, но сега
регионът е в криза, категоричен е Хиновски.
√ Искаме компенсации за загубени евросредства
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-21&article=455252
Наталия Малчева, наш пратеник в Брюксел
Ще поставя въпроса за риска България да загуби евросредства пред председателя на ЕК Жозе Барозу. Това заяви
премиерът Пламен Орешарски на среща с родни евродепутати в Брюксел. Според представителя ни в Европа Евгени
Ангелов България е пропуснала възможността да предоговори условията по този програмен период и да потвърди
като Румъния и Словакия правилото N+3 за усвояване на евросредствата, което щеше да ни даде допълнително
време. Сега страната ни е закъсняла и трябва да усвои два пъти повече евросредства, отколкото за последните 2-3
години сумарно, за да няма загуба на пари. Според премиера Орешарски тази задача е амбициозна и почти
невъзможна,
което
е
доказано
и
от
анализа
на
служебния
вицепремиер.
Затова при срещата си с Барозу днес Орешарски ще постави въпроса и ще потърси механизми за финансови
компенсации на страната ни, например чрез фонд "Козлодуй", ще поиска и удължаване на срока на усвояване или
препрограмиране на средствата.
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