Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Големите бели от скок на заплатите
Няма нито едно основание за увеличение в този момент, твърди Васил Велев, председател на Управителния съвет
на Асоциацията на индустриалния капитал в България
С огромна изненада в Асоциацията на индустриалния капитал в България посрещнахме идеята на кабинета, огласена от
министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, за увеличаване на минималната работна заплата от 1
октомври от 310 на 330 лева. Ние като работодатели сме категорично против ново увеличение на минималната работна
заплата в рамките на тази година. И това е ясна и високоотговорна позиция, обсъдена и приета на Националния съвет на
асоциацията. Позиция, която е икономически аргументирана. Едно такова решение, ако евентуално бъде направен опит
да прокарано, ще бъде вредно за икономиката на България, поради което ние
не бихме го подкрепили в Тристранния съвет
Мотивите за това са повече от ясни.
На първо място - ръстът на брутния вътрешен продукт е символичен. На второ - в рамките на последните две години
минималната работна заплата беше увеличена с 40 процента. На трето - известно е, че инфлацията за тази година е с
отрицателен знак, т.е. имаме дефлация и следователно покупателната способност на минималната работна заплата не е
намаляла, а напротив - тя се е увеличила. Следователно нямаме налице нито една икономическа причина размерът на
минималната работна заплата да бъде увеличаван.
Нещо повече - едно ново увеличение на минималната работна заплата ще направи трудно наемането на
нискоквалифицирана работна ръка в редица икономически сектори и ще доведе до допълнително съкращаване на
нископлатени работни места, от една страна, и до разрастване на сивия сектор, от друга.
Поради всичко това ние категорично не можем да подкрепим това предложение.
Що се отнася до идеята на кабинета за увеличаване на максималния осигурителен доход от следващата година на 2400
лв. смятаме, че тя има малко повече логика. Въпреки че по-скоро сме настроени скептично, че едно такова увеличение
може да доведе до това високите заплати да се трансформират под друга форма - като възнаграждения на юридически
лица например, получаване на дивиденти и т.н., за да се спестят разходи. Така че не съм убеден, че ние като
работодатели бихме подкрепили и това предложение, но със сигурност няма да сме толкова против него, както срещу
нарастването на минималната работна заплата.
В Асоциацията на индустриалния капитал не гледаме с добро око и на това кампанийно възстановяване на ДДС, което
направи кабинетът през последните дни. Логиката за това е повече от ясна. Ние като работодатели настояваме да се
въведе повече ред във взаимоотношенията на държавата с бизнеса. За това много би спомогнало например
създаването на регистър на държавните задължения към бизнеса
за което ние като асоциация отдавна настояваме, и, за който имаше дори взето правителствено решение през 2010 г., но
въпреки това той и досега не е създаден. Този регистър трябва да бъде създаден час по-скоро. Той трябва да бъде
публичен и ежемесечно обновяван. В него трябва да бъдат публикувани както всички задължения на държавата по
изпълнени обществени поръчки, персонализирани фирма по фирма и обект по обект, така и дължимият ДДС, чийто
законов срок за възстановяване е изтекъл. Така че ние не приветстваме ударното изплащане на част от държавните
задължения, след което те отново да започнат да се трупат, а настояваме за регулярност и прозрачност на всички
държавни плащания.
Накрая искам да коментирам, че прехвърлянето на 148 млн. лв. от фонда за непредвидени и неотложни разходи на
девет министерства не е нещо необичайно и извънредно, както някои се опитват да ни внушат. Напротив, то е част от
актуализацията на бюджета, където единственото увеличено перо с близо 300 млн. лв. беше именно за непредвидени и
неотложни разходи. И още преди приемането на актуализацията критиките срещу нея бяха парирани от кабинета
именно с обяснението, че всеки разход ще бъде определян с постановление на Министерския съвет, които
предварително ще бъдат огласяван. Сега тези 148 млн. лв. са именно такъв разход от актуализацията на бюджета, който
кабинетът спазва обещанието си публично да огласи. Така че тук ние не виждаме абсолютно нищо нередно.
Телевизия Bulgaria On Air
√ АИКБ: Минимално увеличение на заплатите може да се очаква другата година
Необходимо е повишенията да бъдат съобразени с различните браншове, каза Васил Велев.

1

Ново увеличение на минималната работна заплата през тази година би било необосновано. Възможно е малко
повишение през следващата година. Това каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
Според него обаче е необходимо увеличението да бъде съобразено с разликите в браншовете. „В отделните отрасли
ситуацията е различна. До три пъти е разликата при средните заплати. В ИТ сектора, финансовата сфера и енергетика е
1500 лева, а в текстила, търговията и селското стопанство – 500 лева“, каза той.
Във връзка със сигналите на синдикатите, че масово фирмите, получили дължимото си от държавата, не изплащат
забавените заплати на служителите си, Велев коментира, че е съгласен да се огласят публично и поименно всички тези
фирми, получили, макар и частично парите си.
„Необходимо е да се създаде публичен регистър на задълженията на държавата към бизнеса. Той трябва да се обновява
всеки месец и да се знае кои предприятия са получили дължимото от държавата“, коментира Велев.
„Разплащането на държавата с бизнеса подпомага за намаляване на междуфирмената задлъжнялост, но са необходими
още усилия“, твърди той.
Вижте подробности във видеофайла, както и коментара на Станимир Цоцов, председател на Управителния съвет на
Българската търговско промишлена палата, дали единната данъчно-осигурителна сметка трябва да отпадне. http://www.bgonair.bg/bg/analysis/comments/aikb_minimalno_uvelichenie_na_zaplatite_mozhe_da_se_ochakva_drugata_go
dina/
investor.bg
√ В. Велев: Минимално увеличение на заплатите може да се очаква догодина
Необходимо е повишенията да бъдат съобразени с различните браншове, смята председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал
Ново увеличение на минималната работна заплата през тази година би било необосновано. Възможно е малко
повишение през следващата година. Това каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
Според него обаче е необходимо увеличението да бъде съобразено с разликите в браншовете. „В отделните отрасли
ситуацията е различна. До три пъти е разликата при средните заплати. В ИТ сектора, финансовата сфера и енергетика е
1500 лева, а в текстила, търговията и селското стопанство – 500 лева“, каза той.
Във връзка със сигналите на синдикатите, че масово фирмите, получили дължимото си от държавата, не изплащат
забавените заплати на служителите си, Велев коментира, че е съгласен да се огласят публично и поименно всички тези
фирми, получили, макар и частично парите си.
„Необходимо е да се създаде публичен регистър на задълженията на държавата към бизнеса. Той трябва да се обновява
всеки месец и да се знае кои предприятия са получили дължимото от държавата“, коментира Велев.
„Разплащането на държавата с бизнеса подпомага за намаляване на междуфирмената задлъжнялост, но са необходими
още усилия“, твърди той.
economic.bg
√ Работодателите са против повишаване на минималната заплата
Подобно действие ще е вредно за икономиката, твърди Васил Велев
Ние като работодатели сме категорично против ново увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) през тази
година. Няма нито едно основание за повишение в този момент, коментира Васил Велев, председател на Управителния
съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Пред "Стандарт" Велев поясни още, че в АИКБ са
посрещнали с изненада идеята на кабинета, огласена от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, за
увеличаване на минималната заплата от 1 октомври от 310 на 330 лв.
Едно такова решение, ако евентуално бъде направен опит да прокарано, ще бъде вредно за икономиката на България,
поради което ние не бихме го подкрепили в Тристранния съвет, добави Васил Велев.
"Мотивите за това са повече от ясни. На първо място - ръстът на брутния вътрешен продукт е символичен. На второ - в
рамките на последните две години минималната работна заплата беше увеличена с 40 процента. На трето - известно е,
че инфлацията за тази година е с отрицателен знак, т.е. имаме дефлация и следователно покупателната способност на
минималната работна заплата не е намаляла, а напротив - тя се е увеличила. Следователно нямаме налице нито една
икономическа причина размерът на минималната работна заплата да бъде увеличаван", защити Васил Велев тезата си за
запазване на размера на МРЗ.
dnes.bg
√ Минималната заплата може да скочи другата година
Ново увеличение на минималната работна заплата през тази година би било необосновано. Възможно е малко
повишение през следващата година. Това каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на
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индустриалния капитал в България Васил Велев.
Според него обаче е необходимо увеличението да бъде съобразено с разликите в браншовете. „В отделните отрасли
ситуацията е различна. До три пъти е разликата при средните заплати. В ИТ сектора, финансовата сфера и енергетика е
1500 лева, а в текстила, търговията и селското стопанство – 500 лева“, каза той.
Във връзка със сигналите на синдикатите, че масово фирмите, получили дължимото си от държавата, не изплащат
забавените заплати на служителите си, Велев коментира, че е съгласен да се огласят публично и поименно всички тези
фирми, получили, макар и частично, парите си.
„Необходимо е да се създаде публичен регистър на задълженията на държавата към бизнеса. Той трябва да се обновява
всеки месец и да се знае кои предприятия са получили дължимото от държавата“, коментира Велев.
„Разплащането на държавата с бизнеса подпомага за намаляване на междуфирмената задлъжнялост, но са
необходими още усилия“, твърди той.
dariknews.bg
√ Търсят механизми за реално превръщане на образованието в приоритет на нацията
Асоциацията на частните висши училища в България, чийто председател е президентът на Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър” - проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ще отбележи 10-ата годишнина от своето учредяване
с дискусионен форум на тема „Ефективност на управлението на висшето образование в България – възможности и
проблеми на частните висши училища“. Форумът ще се проведе в събота от 10:00 ч. във Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър“.
Целта на форума е чрез конструктивен диалог между академичната общност представители на институциите,
работодатели, експерти и медии да дефинират работещи механизми за реално превръщане на образованието в
приоритет на нацията и изпълнение на целите на Европейската стратегия 2020.
Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова ще представи основен доклад на тема
„Стратегия за развитие на науката и образованието и ролята на частните висши училища за нейното изпълнение”.
В дискусията ще участват представители на всички частни български висши училища, доц. Даниела Бобева – заместник
министър-председател по икономическото развитие на Република България, Ивайло Калфин – депутат в Европейския
парламент, Цветан Симеонов - председател на Управителния съвет Българската търговско-промишлена палата, Божидар
Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Красен Станчев – председател на управителния
съвет на Института за пазарна икономика, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България, проф. Кръстьо Петков - социолог, както и представители на национални и регионални медии.
Тематичният обхват на дискусията включва въпроси, свързани с глобалните тенденции в управлението на
университетите и баланса между публичния и частния сектор, финансирането на висшето образование и възможностите
за повишаване на ефективността на публичните финанси, очакванията към иновативната сила на университетите и
техния реален отговор, условията за развитие на предприемачески университети в България, готовността на българските
висши училища за интернационализация на висшето образование и др.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Таванът на пенсиите остава и догодина
Хората с големи осигурителни права няма да получават пенсиите, които им се полагат
Най-вероятно таван върху пенсиите ще има и догодина. Това стана ясно от думите на социалния министър Хасан
Адемов. Според Кодекса за социално осигуряване от 2014 г. трябва да отпадне лимитът на новоотпуснатите пенсии.
Министър Адемов обаче обясни, че такова решение още не е взето. Таванът за новоотпуснати възнаграждения за
възраст трябваше да падне още през 2004 г., но се отлага вече три пъти при управлението на различни правителства.
Колко да е максималната пенсия е утвърдено в Кодекса за социално осигуряване още през 1999 г. и тя е фиксирана на
35% от максималния осигурителен доход, който пък се определя ежегодно с бюджета на държавното обществено
осигуряване. По действащите правила през тази година максималният осигурителен доход е 2200 лв., а от там
максималната пенсия е 770 лв. Текстовете обаче са така разписани, че от 2014 г. таванът може да отпадне само за
новоотпуснатите пенсии, т.е. за хората, които придобият право на пенсия чак догодина.
Търсят се 120 млн. лв.
"Падането на тавана върху всички пенсии ще струва 120 млн. през 2014 г., ако се случи. Такъв ресурс няма. Търсейки
справедливо решение на този въпрос, важното е да намерим най-малко несправедливото", коментира по този повод
Хасан Адемов.
Съображенията на държавниците да запазят тавана на пенсиите са основно финансови. Все пак разходите за отпадане
на тавана са 1.7% от общите разходи за пенсии през тази година (7.85 млрд. лв.). През 2014 г. се очаква те да надхвърлят
8 млрд. лв. заради връщането на т.нар. швейцарско правило за индексация на пенсиите, което управляващите обявиха
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като намерение. Така всяка следваща година отпадането на тавана би тежало все по-малко на на пенсионната система.
По данни на социалното министерство отпреди няколко месеца 52 хил. души имат право да получават пенсии, по-високи
от сега действащия таван. От тях 40 хил. души имат право на пенсии до 1070 лв., а на останалите 10 хил. души се полага
да получават пенсии, по-високи от 1070 лв. Малка група от няколко десетки граждани пък ще получават възнаграждения
за старост над 10 хил. лв.
Някои политически съображения
Неофициално управляващите са признавали, че евентуалното премахване на тавана за всички ще позволи на хора,
работещи във финансовия сектор в първата половина на 90-те години (главно директори на фалирали банки), да
получават пенсии в размер по-голям от 10 хил. лв. месечно и това е било политически неприемливо.
Това е възможно, защото възрастните хора (тези, които са работили преди 1997 г.) могат да изберат три последователни
години, през които са били осигурявани за периода от 1982 до 1997 г., и да включат осигурителния си доход от тези
години във формулата за пресмятане на пенсиите.
В средата на 90-те години обаче не е имало максимален осигурителен доход и е възможно някои хора да са се
осигурявали върху сумата на целите възнаграждения.
"Ако таванът сега отпадне, те ще получават пенсии от няколко хиляди лева, без да са осигурявани на високи доходи за
целия си осигурителен стаж, което ще бъде историческа несправедливост", коментира експерт по публични финанси.
Според него от падането на тавана ще се отвори ножица, при която максималните пенсии ще надхвърлят десетки пъти
минималните и от това ще се възползват главно генерали от времето на тоталитарния строй и банкери от ранните
години на прехода.
Проблемът щял отпадне едва след 2025 г., когато се пенсионират хора, които през цялото време са се осигурявали в
условията на осигурителен таван.
√ В очакване на последните евросубсидии за производителите
Бизнесът може да планира следващите инвестиции с безвъзмездна помощ, свързани с парите от новия програмен
период, чак за 2015 г.
Бизнесът с нетърпение очаква обявяването на последния прием на проекти по любимата си процедура "Технологична
модернизация в малки и средни предприятия". Тя е и последната възможност за българските производители да получат
европейски субсидии преди 2014 г.
Любимата схема
С натрупания опит тази процедурата вече е устойчива и е привлекателна за подпомагане на инвестиционните намерения
на микро-, малки и средни фирми за разширяване на бизнеса или обогатяване на продукцията им. Финансирането за
технологична модернизация възлиза на 60-70% от всички разходи по съответния инвестиционен проект, което е
съчетано с голяма свобода в най-необходимите елементи за създаване на капацитет на бизнеса – оборудване,
технологично обновление като хардуер и софтуер, допълнени с покриване на разходи за консултантските услуги за
подготовка на проектите. Единственото условие е инвестициите да са подчинени на цели, свързани с разширяване на
дейността и продуктовия асортимент.
Кой може да кандидатства
Изискванията за допустимост са същите като преди. Бенефициенти могат да бъдат български микро-, малки и средни
предприятия, които имат приключени поне 3 финансови години и през 2012 г. са реализирали нетни приходи от
продажби на стойност от 150 000 лв. до 750 000 лв. според типа предприятие. За тази схема са определени няколко
сектора, към които е насочена. Подходът да се фокусира схемата към определени области е приемлив в момент, в който
се очакват много проекти и не остават други възможности за безвъзмездна помощ за българските фирми. Първият
сектор включва всички преработвателни предприятия в България, което на практика означава покриване на местното
производство, с изключение на производителите, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Вторият
сектор, към който се насочва финансиране, е сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения", по-специално кодове на основна икономическа дейност от раздели "Далекосъобщения,
дейности в областта на информационните технологии" и J63 "Информационни услуги". Това са бизнеси, свързани с
далекосъобщенията, целият ИТ бранш, включително уебагенции и медии. И третият сектор е М72
"Научноизследователска и развойна дейност", насочен към изследователските организации и институти. Предимства с
повече точки ще имат фирмите, които представляват високотехнологични производства, както и
научноизследователската дейност.
За какво може да се кандидатства
В схемата има два елемента: "Инвестиции" и "Услуги". Проектът на бенефициента задължително трябва да включва
инвестиционен компонент. Инвестицията може да представлява дълготрайни материални и нематериални активи,
което дава голяма свобода за различни инвестиционни намерения на кандидатите. Само е необходимо тя да е
подчинена на разширяване на дейността, разнообразяване на продуктите или пък стартиране на нова дейност в отрасъл,
който е допустим по схемата. В частта на услугите се финансират консултантските услуги по подготовка на проекта до 10
000 лв. и разходите по задължителната визуализация на помощта по европрограми.
Кой колко може да получи
Цялата схема предвижда 50 млн. евро за субсидии, като има квоти за отделните типове предприятия. За
микропредприятия са отделени 4.5 млн. лв.; за малки предприятия – 30 млн. лв., а за средни – 63 291 500 лв. Разходите
на проектите на микро- и малките предприятия могат да бъдат финансирани до 70% от общата им стойност, а на
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средните – до 60%. Има определени минимални и максимални прагове на безвъзмездната помощ за различните
фирми. Микропредприятията могат да очакват минимум 100 000 лв. и максимум 500 000 лв. Малките фирми могат да
получат минимум 200 000 лв. грант и максимум 1 млн. лв., а средните – минимум 300 000 лева и максимум 2 млн. лв.
Какво остава за бизнеса до 2014 г.
Подготовката на следващия програмен период от 2014 г. е на етап, който предполага, че най-рано в края на 2013 г. може
да има одобрени документи. Това означава, че най-оптимистичното начало на прием на проекти по нови схеми може да
се очаква в средата на 2014 г. Значи бизнесът може да планира следващи инвестиции с безвъзмездна помощ чак за
2015 г. Така че е важно каква е ситуацията сега и какво реалистично остава за ползване в рамките на настоящите
инвестиционни планове на фирмите.
Тази година за бизнеса има три възможности по оперативна програма "Конкурентоспособност". Първата е схемата
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която тече втора година и изтича в края на октомври, но практически
проекти при асистента по схемата се подават до 30 септември 2013 г. Тя има бюджет от 150 млн. евро, а са одобрени
само 56 проекта с обща стойност на безвъзмездната помощ от 15 956 375.76 лв. (към 19 август 2013 г.). Схемата получи
нужния интерес чак с наближаването на крайния срок. Общият брой подадени проекти за разглеждане при асистента по
схемата са над 400 (към 11 септември 2013 г.). При очаквани над 750 проекта по схемата за договориране на целия
ресурс и очаквани около 500 проекта до крайния срок се очаква средствата да не бъдат усвоени.
Но добрата новина за бизнеса е, че прехвърлянето на неусвоени средства от една схема в друга е лесно, когато те са в
рамките на една ос. "Енергийна ефективност и зелена икономика" е в приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" заедно със схемата за технологична модернизация, така че е
реалистично да се очаква прехвърляне на средства към бюджета от 50 млн. евро, определен за предстоящата
процедура. Това на практика означава, че процедурата за технологична модернизация може да получи впоследствие
увеличение на бюджета и така да бъдат финансирани проекти, които иначе биха останали в резервен списък.
Не дава такава светла перспектива ситуацията с вече затворената схема "Внедряване на иновации в предприятията",
която беше втората възможност за бизнеса тази година. Тя е с бюджет от 45 млн. евро, а посрещна кандидатствали
около 800 проекта. Ако пресметнем, че всеки от тези проекти търси средно субсидия от 200 000 евро, тогава са
необходими 160 млн. евро бюджет за финансиране на подадените проекти. За съжаление тази схема е в друга ос - ос 1
"Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности" - и прехвърлянето на средства към нея от
други оси би било доста по-сложно. Остава надеждата, че управляващият орган ще извърши наддоговаряне по схемата,
за да одобри повече качествени иновативни проекти.
Така че като имаме предвид, че бизнесът няма да може да ползва евросредства през следващата година, би било
разумно фирмите с инвестиционни проекти да се мобилизират и да кандидатстват по схемата за технологична
модернизация. Тя остава последният шанс за субсидиране на българската икономика за един дълъг период напред, но с
възможност за по-голямо финансиране от другите налични процедури. Тази ситуация е също добра възможност да
осъзнаем защо е важно програмирането и планирането на европарите да бъде в абсолютно съответствие с реалността,
за да не се стига до изгубени шансове и напразни усилия на бизнеса особено в доста труден етап за българската
икономика.
* Теодора Овчарова е изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Елана инвестмънт". Тя е
консултант с 13-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС.
Вестник Стандарт
√ Инвестициите скочиха 5 пъти за година
Китайските инвестиции в България за година нараснаха пет пъти - от 14 млн. евро през 2012 до 85 млн. евро през
първата половина на 2013 г. Тези капитали се насочват главно в земеделие и храни, строителството, производството на
транспортни средства, енергетиката. Като цяло обаче азиатската страна заема доста нисък дял в родната инвестиционна
картина с едва 0,214% от всички чуждестранни вложения през последните две десетилетия, които възлизат на общо 37,7
млрд. евро. За сравнение, подобен инвестиционен принос към страната ни имат държави като Сърбия (86,4 млн. евро) и
Естония (80,9 млн. евро). Интересно е да се отбележи, че фирми, регистрирани в България, са инвестирали 900 хил. евро
в Китай през последните години, сочи статистиката на БНБ.
Китай се явява най-големият търговски партньор на ЕС, като през миналата година търговският оборот е възлизал на 434
млрд. евро. Това поставя азиатската страна в ролята на износител номер 1 за Европа и вносител номер 2 на стоки,
произведени в ЕС. Партньорството между ЕС и Китай, както и неразработените икономически отношения между
България и страната с 1,4 млрд. души население, очертават сериозен потенциал. Политиката на Китай е да инвестира в
индустрии в Централна и Източна Европа, както и да стимулира износа на продукция от този регион към Китай, обясни
Виктор Азманов, председател на Българско-китайската търговско-промишлена камара. За 3 години стокообменът между
двете страни се е удвоил и от $980 млн. през 2010 г., е достигнал $1,9 млрд. през 2012 г. Това превръща азиатската
страна във втора експортна дестинация извън ЕС за родните стоки. Първото място се държи от Турция.
Вестник Преса
√ През 2013 г.:Нови 30 000 души без работа
Държавата осигурява само временна заетост, от бизнеса се чакат качествените позиции
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За цялата 2013г. безработните в страната ще бъдат между 20 000 и 30 000 души повече в сравнение с 2012 г., сочат
прогнозите. Още по време на служебното правителство финансовото министерство оповести разчети, според които
хората без препитание ще достигнат 13%, или близо 440 000 души средногодишно през 2013 г., докато през миналата те
бяха 12,3%, или 410 300 човека. Подобни са предвижданията на Агенцията по заетостта. Ведомството, което мери само
регистрираните в бюрата по труда, прогнозира 11,7% средно ниво на безработицата през 2013 г. (384 000) при 11,1% за
м.г. (364 000 души).

Обичайно след приключване на сезонната заетост през есента и зимата се увеличава потокът от безработни,
коментираха за „Преса“ от социалното министерство. Големият въпрос е какви са възможностите на държавата да се
справи с новата вълна от хора без препитание. С пари от бюджета до края на годината ще бъде осигурена нова заетост
на близо 14 000 души, съобщиха от ведомството.
Предвижда се спешно да бъдат преразпределени 3,6 млн. лв. от бюджета на Агенцията по заетостта. Парите ще се
насочат към програми и мерки, които са по-атрактивни за бизнеса и безработните за сметка на други, към които няма
толкова голям интерес. Такава например е популярната „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Към нея се
наливат допълнително 1,009 млн. лв. и ще бъдат наети още 7000 души за аварийни дейности в общините, каквито са
отводняване и ринене на сняг. С преразпределението назначените по тази схема през 2013 г. ще станат общо 11 202
души, а бюджетът за тях - 31,3 млн. лв.
Силите на социалното министерство обаче са доста ограничени - най-вече до временни мерки. Защото трайните и
качествени работни места се разкриват от бизнеса. За целта е нужен икономически ръст. За 2013 г. по времето на
Дянков беше заложено той да е 1,9%. Служебният финансов министър Калин Христов го ревизира до 1%, а настоящият
Петър Чобанов сви прогнозата до далеч по-скромните 0,6-0,8%.
Вестник Сега
√ Орешарски иска по-високи такси за обжалване на търговете
Премиерът Пламен Орешарски ще предложи да се увеличат значително таксите, които Комисията за защита на
конкуренцията събира от фирмите, за да обжалват обществените търгове. Това съобщиха експертите от Министерския
съвет на дискусията при първото четене на промените в закона за обществените поръчки в комисията по инвестиционно
проектиране. Законопроектът бе написан от група, водена от вицепремиера Даниела Бобева. Вчера една от основните
критики към него бе, че не променя системата на обжалванията. Според общините и депутати обжалването се е
превърнало в доходна професия от някои фирми, които изнудват спечелилите и така поставят под риск усвояването на
еврофондовете. Общините дори предлагат депозитът за участие на фирмите в търговете да остава като гаранция при
обжалванията. Ако фирмата загуби жаленето, да губи и парите. Според експертите към МС, участвали в писането на
промените, това е невъзможно, защото нарушава Конституцията и европейските закони. Експертите обясниха, че не
могат да измислят неограничаващи конкуренцията условия, които да ограничават безпринципното обжалване. Затова,
според тях, премиерът искал да се увеличат таксите на КЗК, като се въведат и прагове - при поръчките с по-висока
стойност те да са по-големи. КЗК събира такси по тарифа на Министерския съвет, които са между 600 и 1700 лв. Отделно
обжалванията задължително минават и през съда, където таксите са 4% от материалния интерес. В предишния вариант
на закона за обществените поръчки именно високите такси спираха фирмите да обжалват обществените поръчки. По
настояване на ЕК те бяха премахнати.
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Вестник Класа
√ Правителството ще бори младежката безработица с още 104 хил.лв.
Приетите мерки ще осигурят заетост на 300 млади хора до края на годината, съобщават от Министерски съвет
Правителството прие промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., с които насочва още 104
хиляди лв. към борбата с младежката безработица.
Промените се правят с цел своевременното назначаване на безработни младежи по новата мярка.
Те ще осигурят заетост на 300 млади хора до края на годината, съобщават от Министерски съвет.
Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа.
В България безработните младежи до 24-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда към края на юли, са
34 412. От тях 63,6% са без квалификация, а 7,9% са висшисти.
В отговор на приетата през април от Съвета на ЕС препоръка за създаване на гаранция за младежта, както и за
намаляване на младежката безработица, Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта, с
които се въведоха нови насърчителни мерки в подкрепа на заетостта на младите хора.
Една от тях е за осигуряване на първа работа на квалифицираните млади хора. Тя предвижда предоставяне на средства
на работодатели, които разкриват работни места за наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили
средно или висше образование и без трудов стаж, на длъжности според тяхното образование или квалификация.
Периодът на субсидиране е от 6 до 18 месеца, като размерът на сумите ще нараства от 30% за първите шест месеца, на
50% от седмия до дванайсетия месец, включително, и 75% за оставащия период.
dnevnik.bg
√ Правителството прие промените за единното платежно нареждане
При погасяването на стари задължения за осигуровки и данъци вече ще може да се погасяват първо главниците, а след
това и лихвите. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови
задължения. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), одобрени на заседанието
на правителството.
Причина за изменението са проблеми, възникнали с въвеждането на единното платежно нареждане от началото на
годината, при което платените чрез него суми автоматично покриват най-старите дългове, независимо дали са за данъци
или осигуровки.
В понеделник от Министерството на финансите обявиха, че са установили няколко типа проблеми с единното платежно
и посочиха, че готвят промени, които да ги разрешат.
В заключителните разпоредби на ДОПК се въвеждат и промени в Закона за ДДС, които също вече бяха оповестени. С тях
се въвежда така нареченото обратно начисляване на данъка при търговците на зърно. Правителството мотивира
решението си с директива на Европейската комисия, която позволява прилагането на този механизъм като временна
мярка за дейности, при които има риск от измами.
"Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен
инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане", мотивират решението си от
правителството
То предвижда този механизъм да се отнася само за търговията със зърно, защото тя най-често се използва за сложни
схеми за измами с ДДС.
В момента, ако производителят продава пшеница, той начислява 20% върху цената, която получава от търговеца, и има
задължение да ги внесе като ДДС. При новата схема производителят ще продава само стойността на стоката без
начислен данък. ДДС ще трябва да бъде начислен от купувача и той ще получи правото на данъчен кредит. Самият
производител няма да има правото да си приспада данъка, а ще трябва да изчака държавата да му върне внесения ДДС
за консумативи, които е потребявал.
Пред в. "24 часа" зърнопроизводителите коментират, че при тази схема те ще бъдат ощетени. "Ако сега продавам зърно
за 100 хил. лв. на месец, няма да получа 20 хил. лв. ДДС от търговеца, с които да си приспадна платения данък за
консумативите, а постоянно ще чакам държавата да ми ги върне", коментира Ангел Вукодинов, председател на
Националната асоциация на зърнопроизводителите.
economynews.bg
√ Смесени сигнали от промишлеността
По предварителни данни през юли 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените
данни, нараства с 1.7% в сравнение с юни 2013 година.
През юли 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.6% спрямо
съответния месец на 2012 година. Това показват данните на НСИ.
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Месечни изменения
През юли 2013 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.3%, в
добивната промишленост - с 1.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21.5%, при производството на лекарствени вещества и
продукти - със 7.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при ремонта и инсталирането
на машини и оборудване - с по 5.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.6%. Спад е
регистриран при производството на напитки - с 8.5%, при производството на електрически съоръжения - с 5.2%, при
производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.6%.
Годишни изменения
На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни е отчетен в
добивната промишленост - с 15.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със
7.7%, докато в преработващата промишленост е отчетен ръст от 1.2%.
По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 26.1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на
записани носители - с 20.0%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19.9%, при
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9%, при производството на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18.3%. Намаление е отчетено при производството на
превозни средства, без автомобили - с 22.7%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи
без косъм - с 16.9%, при производството на тютюневи изделия - с 14.0%, при ремонта и инсталирането на машини и
оборудване - с 8.5%.
√ КФП за H1: Отрицателно бюджетно салдо
На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове на
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) за първото полугодие на 2013 г. е отрицателно в размер на 6,2 млн. лв. и се формира от излишък по
националния бюджет в размер на 107,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 113,5 млн. лева. За
ниския дефицит към полугодието допринася основно изместването на част от разходите във втората половина на
годината – разходите и вноската в бюджета на ЕС към 30.06.2013 г. представляват едва 44,7% от разчета към ЗДБРБ за
2013 г. От страна на приходите, след пика на данъчната кампания през април и значителните приходи с еднократен за
годината ефект (дивиденти за държавата, вноска от БНБ и др.) през април и май изпълнението на разчетите към ЗДБРБ е
46,3 процента. В материала са използвани данни по разчета към ЗДБРБ за 2013 г. преди актуализацията от август 2013 г.,
тъй като ЗИД на ЗДБРБ за 2013 г. бе одобрен след приключване на отчетния период.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30 юни 2013 г. са в размер на 14 165,8 млн. лв. или 46,3% от разчетите към
ЗДБРБ за 2013 г. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година, постъпленията по КФП
бележат номинален ръст от 7,1% (941,9 млн. лв.). Той се формира от ръст в частта на приходите от помощи (64,7% или
427,4 млн. лв.), ръст на данъчните приходи (3% или 320,3 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (9,7% или 194,2 млн.
лв.).
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни 2013 г. възлиза
на 10 885,3 млн. лева, като изпълнението спрямо разчета за годината е 46,5%, при 48,9% за същия период на 2012 г.
Приходите в частта на преките данъци са 2 022,2 млн. лв., което е 49% от планираните за годината. Приходите от косвени
данъци са в размер на 5 493,8 млн. лв., което е 44,5% от планираните със ЗДБРБ за 2013 г., от тях приходи от ДДС – 3
609,1 млн. лв. (45,8% от плана), от акцизи – 1 806,3 млн. лв.(41,9% от плана), от мита – 66,3 млн. лв. (55,3% от плана) и от
данък върху застрахователните премии – 12,0 млн. лв. (42,7% от плана). Постъпленията от други данъци (вкл.
имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 463,6 млн. лв. (53,7% от годишния разчет). Социалните и
здравноосигурителните вноски към 30.06.2013 г. са в размер на 2 905,7 млн. лв., което представлява 47,8% от
разчетените за годината.
Неданъчните приходи са в размер на 2 192,0 млн. лв., което представлява 63,6% от годишните разчети, при 1 997,8 млн.
лв. и съответно изпълнение от 61,7% за същия период на 2012 г.
Постъпленията в частта на помощите по КФП към 30.06.2013 г. са в размер на 1 088,5 млн. лв. (29,1% от разчета) при
661,1 млн. лв. (16,9% от разчета) към полугодието на 2012 г.
Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2013 г.
възлизат на 14 172,0 млн. лв., което е 44,7% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 11 922,0
млн. лв. (49,4% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1
336,8 млн. лв. (24,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 379,8 млн. лв. (43,4% от планираните
за 2013 г.).
Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.06.2013 г. от централния бюджет, възлиза на
533,4 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Фискалният резерв към 30.06.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лева.

8

