Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Cross.bg
√ Откриват Служба по търговско-икономическите въпроси във Виетнам
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически
въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам - Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник
в посолството на Република България в столицата Ханой.
Днес той се срещна с председателя на АИКБ Васил Велев, за да обсъдят възможностите за активизиране на дейността на
икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар,
и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически
взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност
едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590
млн. евро", посочи Васил Велев.
Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина,
убедени са от Асоциацията.
b2bnews.bg
√ АИКБ инициира откриването на Служба по търговско-икономическите въпроси в Хошимин
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически
въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник
в посолството на Република България в столицата Ханой.
Днес той се срещна с председателя на АИКБ Васил Велев, за да обсъдят възможностите за активизиране на дейността на
икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар,
и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически
взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност
едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590
млн. евро“, посочи Васил Велев.
Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина,
убедени са от Асоциацията.
Списание твоят БИЗНЕС
√ Откриват българска търговска служба в Хошимин
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически
въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник
в посолството на Република България в столицата Ханой.
Той се срещна с председателя на АИКБ Васил Велев, за да обсъдят възможностите за активизиране на дейността на
икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар,
и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически
взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност
едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590
млн. евро“, посочи Васил Велев.
Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина,
убедени са от Асоциацията.
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Вестник Стандарт
√ Отваряме второ търговско представителство във Виетнам
България ще има второ търговско представителство във Виетнам. То ще бъде в най-големия град Хошимин и е резултат
от публично-частното партньорство между Министерството на икономиката и Асоциацията на индустриалния капитал в
България, по чиято инициатива се осъществява проектът. Ръководител на търговското представителство ще бъде Олег
Маринов, който досега е бил съветник в посолството ни в Ханой. Очаква се новата служда да вдигне износа ни към
Виетнам, който за 2012 г. е едва 10 млн. евро.
new.sliven.net
√ АИКБ инициира откриването на Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин, Виетнам
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически
въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник
в посолството на Република България в столицата Ханой.
Днес той се срещна с председателя на АИКБ Васил Велев, за да обсъдят възможностите за активизиране на дейността на
икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар,
и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически
взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност
едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590
млн. евро“, посочи Васил Велев.
Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина,
убедени са от Асоциацията.
За Олег Маринов
Олег Маринов има висше образование по “Международни икономически отношения”, доктор е на филологическите
науки, владее отлично английски, турски и руски език, владее добре и арабски език. От месец май 2010 г. до момента
работи като съветник в посолството на Република България в Ханой, Виетнам, като ръководител на Службата за
търговско-икономически въпроси, а в периода юни 1996 г. до октомври 1999 г. е работил като втори секретар в
посолството на Република България в Триполи, Либия, като Ръководител на “Консулска служба”.
За АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се
представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и
инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на
повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в страната.
Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и
законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната
база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на
българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като
цяло.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Възрастта за пенсиониране - според продължителността на живота
По думите на социалния министър Хасан Адемов това може да стане най-рано от 2015 г.
Увеличението на възрастта за пенсиониране от 2015 г. да се обвърже с продължителността на живота след излизане от
пазара на труда. Такова предложение обсъждат управляващите в момента. Замразяването на реформата, която започна
през 2012 г. и според която възрастта и стажът растат с по 4 месеца всяка година, пък ще бъде само временно - за една
или две години. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов в интевю за "24 часа". Спирането на реформата ще
струва 45.5 млн. лв. догодина, а пенсионерите ще се увеличат с 15.3 хил. души. Окончателният вариант обаче ще стане
ясен в началото на ноември, когато се внася бюджетът за следващата година, уточни Адемов.
Мярката е заложена в проектозакон за изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), която лидерът на БСП
Сергей Станишев и леви депутати внесоха в парламента преди няколко месеца. Проектът обаче така и не е влизал за
обсъждане в пленарната зала.
Препоръки в действие
Идеята, която се обсъжда в момента от правителството, е увеличението на възрастта за пенсиониране за три години
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напред да следва средното увеличение на продължителността на живота през предходния тригодишен период. Така,
ако между 2012 и 2014 г. то е 6 месеца, от 2015 до 2017 г. необходимата възраст за пенсиониране ще расте с по 2 месеца
годишно. Според Адемов е възможно периодите да са 4- или 5-годишни.
По този начин средният период, през който хората черпят от пенсионната система, ще се запазва относително
постоянен. Освен това въвеждането на обективен механизъм за определяне на ръста ще предпази системата от
политически хрумвания, които да я правят неустойчива.
Въвеждането на механизъм, с който да се обвърже възрастта за пенсиониране с продължителността на живота при
излизане в пенсия, е и една от основните препоръки на международни анализатори и икономисти, за да може да се
постигне адекватен размер на пенсиите. По думите на министър Адемов обаче дискусията все още се води на експертно
ниво в Консултативния съвет за осигурителната система и има аргументи както "за", така и "против". Социалният
министър обяснява още, че оптималното съотношение между годините в трудова възраст и периодът в пенсия е 2:1.
Друга препоръка на ЕК е изравняване на възрастта за пенсиониране за двата пола, а също и да се ограничи ранното
пенсиониране. В момента жените излизат от работната сила по-рано и живеят по-дълго. Те получават пенсия средно 20
години, а мъжете - 14. Така те са с по-малък принос в осигурителната система, черпят по-дълго от нея, но затова пък
доходът им за старост е по-нисък, обяснява още Адемов.
Накъде в сектор сигурност
Като друг проблем Хасан Адемов очерта и ниската средна възраст за пенсиониране в сектор сигурност. "Само в България
в силовите ведомства, като например МВР, средната възраст за пенсиониране е 49.7 години", казва той. "В момента
абсолютно безпринципно за отбраната има възраст за пенсиониране, а за държавните служители от МВР, ДАНС и
следователите няма. Едната възможност е да тръгнем против ЕК и да премахнем възрастта в отбраната - това значи 800
нови пенсионери през 2014 г. и още 2.7 млн. лв. разходи. Ако въведем възраст за служителите в силовите ведомства, ще
има 1400 по-малко нови пенсионери и близо 5 млн. лв. по-малко разходи", допълва социалният министър. Изискуемата
минимална възраст за пенсиониране беше въведена само за военните от правителството на ГЕРБ.
На заден за година
От думите на социалния министър стана ясно още, че все пак започналото увеличение на стажът и възрастта за
пенсиониране ще бъде замразено през следващата година. От КНСБ направили друго предложение - да продължи да
расте според нормативната уредба (с по 4 месеца на година) само стажът. Така новите пенсионери ще са с 2 хил. души
по-малко от първоначалния вариант и ще са необходими 41 млн. лв. вместо 45 млн. лв.
"Минусът на замразяването на стажа е, че той участва като основен параметър във формулата за определяне размера на
пенсията - колкото по-голям стаж имаш, толкова по-голяма пенсия ще получиш. Но на този етап надделяват аргументите
за стопиране едновременно и на възрастта, и на стажа", допълва Адемов.
Според експерти обаче спирането на реформата, дори и само за година, не решава основните проблеми на пенсионната
система - адекватността на размера на пенсиите и нейната устойчивост. По думите на Петър Ганев от Института за
пазарна икономика такъв тип реформи са болезнени и затова увеличаването на възрастта и стажа сега не бива да се
спира. В противен случай връщането й след това отново ще доведе до напрежение.
√ Минималната работна заплата остава 310 лв. тази година
Според финансовия министър Петър Чобанов е разумно тя да бъде увеличена през 2014 г.
Минималната работна заплата най-вероятно няма да бъде увеличена през тази година, но е разумно да има ръст
догодина. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов, цитиран от "Фокус". Той участва в церемонията по
откриването на новата учебна година в Университета за национално и световно стопанство. По думите на Чобанов
социалните партньори вероятно няма да успеят да се споразумеят за увеличението й.
Миналата седмица пък социалният министър Хасан Адемов каза, че правителството прави всичко възможно
увеличението на максималното възнаграждение да стане факт още от октомври тази година.
Въпросът обаче все още не е обсъждан в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където работодатели и
синдикати би трябвало да се споразумеят колко да е ръстът. Сега финансовият министър също отбеляза, че размерът на
минималното възнаграждение е въпрос на тристранен диалог. Той изрази надежда, че социалните партньори ще успеят
да се споразумеят, но по думите му нагласите им не показват, че това може да се случи сега.
В ретроспекция
Минималната работна заплата ще се увеличи до 450 лв. в рамките на мандата на това правителство, като това би
трябвало да стане на стъпки. Това е обещанието, дадено в предизборната програма на БСП. В момента нейният размер е
310 лв., като след известно време застой тя отбеляза доста бърз ръст през последните 2 години. През септември 2011 г.
тя беше увеличена от 240 лв. до 270 лв., след това през април миналата година стана 290 лв., а от началото на 2013 г. е
310 лв. Това е ръст от почти една трета за две години.
Синдикати vs. Работодатели
Стандартно работодателски и синдикални организации застават от двете страни на барикадата трябва ли да се увеличи
или не минималната работна заплата. Синдикатите винаги са за увеличение на минималното възнаграждение и то
възможно най-бързо. Още през март те отправиха към служебния кабинет искане то да стане 330-340 лв. от 1 април.
След това имаше и искания за нейното увеличение до 340 лв. от началото на юли.
Работодателите пък стандартно са против ръста на МРЗ. Един от аргументите е, че нейният размер трябва да бъде
обвързан с ръста на производителността на труда, за да не страда конкурентността на българските фирми.
За индексация на минималната работна заплата заговори в понеделник и премиерът Пламен Орешарски. Той
коментира, че въпросът за нея не е толкова финансов, колкото има и други фактори, като например
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конкурентоспособността в тази сложна икономическа обстановка. "Говорили сме със синдикалните партньори и
работодателите за индексацията на минималната работна заплата. Разчитам те да намерят верния път и това, което се
споразумеят, ще е решението", обясни още Орешарски, цитиран от "Фокус".
Дискусията за швейцарското правило предстои
Управляващите все още не са взели окончателно решение и за връщането на швейцарското правило за осъвременяване
на пенсиите от догодина (според ръста на инфлацията и осигурителния доход). По думите наЧобанов правителството се
ориентира към неговото връщане, но и там предстоят дискусии.
През април тази година пенсиите бяха осъвременени само, за да покрият натрупаната инфлация със средно 9.3%, а
дълго време кабинетът на ГЕРБ ги беше замразил. Според разчети на осигурителния институт, които "Капитал Daily"
публикува миналата седмица, връщането на швейцарското правило ще струва 54 млн. лв. догодина, а през 2060 г.
сумата ще набъбне до 3.8 млрд. лв.
√ Външно разведряване срещу вътрешна несигурност
През юли текущата сметка излиза на излишък от 0.9% от БВП. Чуждите инвестиции обаче продължават да се
свиват
Възстановяването на българската икономика се бави заради вътрешни фактори, които отблъскват и чужди инвеститори,
докато външните пазари са благоприятствали растежа. Тази картина изкристализира от публикуваните днес данни за
платежния баланс към края на юли на Българската народна банка.
От тях се вижда, че текущата сметка е на излишък за седемте месеца с 372 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 645
млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на миналата година. За самия традиционно силен заради туризма месец юли –
с 245 млн. евро при излишък от 278 млн. евро за миналия юли. Причина за този излишък е ръстът в износа, който свива
търговския дефицит и увеличеното усвояване на европейски фондове.
Вътрешната несигурност обаче продължава да потиска инвестиционната активност и увеличената ликвидност се
използва за погасяване на външни задължения както от корпоративния сектор, така и от банковия сектор, при който
предпочита да намали външната задлъжнялост, вместо да използва нарасналата ликвидност за понижение на лихви и
ръст на кредитирането. Така например износът на стоки за седемте месеца расте с 8% на годишна база, докато вносът се
увеличава с по-малко от един процент, и причината за това е забавеното развитие на вътрешното търсене.
Финансовата сметка пък е на дефицит от 1.2 милиарда евро, докато през седемте месеца на миналата година тя бе с
излишък от 1.8 млрд. евро. Това отчасти се обяснява и с отрицателен поток при портфейлните инвестиции заради
плащането на 800 млн. евро главница по евроблигации (част от тях държана от чужди инвеститори) в началото на
годината, докато през миналата беше пласиран външен дълг за рефинансирането им и така имаше входящ поток.
Охладнели инвестиции
Негативен сигнал в данните е намалението на преките чуждестранни инвестиции до 802 млн. евро по най-суровите
данни, които се публикуват 45 дни след приключване на периода, за който се изнасят. Информация за тях се набира от
множество източници, включително и на по-късен етап, поради което те може да се ревизират до две години след
публикуване на първоначалната оценка. Спад обаче има и ако тези предварителни данни се сравнят с публикуваните
данни от средата на миналия септември. Тогава те сочиха, че за януари – юли 2012 г. преките инвестиции са били 850
млн. евро и в сравнение с тях понижението е 5.6%. Спрямо вече ревизираните данни за миналата година пък спадът е
33%.
Преките чуждестранни инвестиции се приемат за една от най-важните предпоставки на икономическия растеж, защото
освен увеличение на производствения потенциал и работни места повишават общото технологично равнище и
производителността в икономиката.
Тревожни сигнали за спад на инвестиционната активност се забелязаха още в началото на септември с данните за БВП
през второто тримесечие. Те показаха, че номинално новите инвестиции като цяло са под равнището си от втората
четвърт на миналата година.
Подробната информация за преките чуждестранни инвестиции все пак показва, че вложенията на чуждите компании в
дялов капитал достигат 560 млн. евро при 484 млн. евро за същия период на миналата година. Намалението обаче се
дължи на спада във вътрешнофирменото кредитиране – от 610 на 164 млн. евро, както и на намаление в
реинвестираната печалба – от 103 на 78 млн. евро.
Положителни прогнози
Високопоставен икономист от правителството обясни, че тези процеси за момента се компенсират от добрата
земеделска реколта и успешния туристически сезон, като те ще са причина през третото тримесечие да има
икономически растеж. Част от увеличението на чуждестранните туристи се дължи на кризата в Близкия изток и отлива от
посещения към египетските морски курорти. "Част от тези туристи са избрали България като място за прекарване на
лятната си почивка и това се отразява положително както на сектора на услугите, така и на платежния баланс",
коментира експертът.
Банкер, пожелал анонимност, пък обясни, че бизнесът вече е адаптирал дейността си към несигурната среда и макар
инвестиционната активност да не е висока, заетостта устойчиво се увеличава, както и брутният разполагаем доход на
домакинствата. "Това са сигнали за стабилизация, която не гарантира просперитет, но и сътресенията в икономиката са
малко вероятни", обясни той.
Туризмът и азиатските инвеститори - приоритет
България трябва да се фокусира в традиционно силни сектори като туризъм, където да отстоява загубените си позиции и
да се стреми към привличане на инвеститори от азиатски държави като Китай и Виетнам. Това очерта като приоритети
4

на Българската агенция за инвестиции новият й директор Светослав Младенов. Той допълни, че агенцията му трябва да
помага на чуждестранните инвеститори, като показва конкурентните предимства на България като място за разширяване
на дейността. Както да работи за по-бързо административно обслужване на компаниите още преди да започнат дейност.
В стила на много от останалите представители на сегашните управляващи той обяви, че изминалите четири години са
били загубено време за агенцията и тя не е свършила нищо, за да създаде благоприятен инвестиционен климат, а
информационните кампании в чужбина не са били успешни. Младенов обаче не коментира дали сегашният правен
статут на агенцията й позволява да обслужва ефективно компаниите и посочи, че за сега няма да иска промяна на
законодателството, с която институцията да получи повече власт.
Вестник Сега
√ Чуждите инвестиции се стопиха с 1/3 за година
Тромави процедури разколебават сериозни фирми да вложат парите си у нас
С 1/3 намаляват преките чуждестранни инвестиции в България на годишна база. Това показват данните на БНБ,
публикувани вчера. Вложенията у нас се стопяват до 802.5 млн. евро за периода януари-юли 2013 г. спрямо 1.198 млрд.
евро за същия период на миналата година. Но и миналогодишните инвестиции са далеч от бума преди кризата, когато
бяха отчетени рекордни нива, основно в сферата на недвижимите имоти. За периода януари-юли 2008 г. в България са
постъпили преки чуждестранни инвестиции за 4.032 млрд. евро. Все пак вложенията през юли т.г. се увеличават с над
40% спрямо същия месец на предходната година до 115 млн. евро.
Данните на БНБ показват, че прогнозите за чуждестранните инвестиции в бюджета за 2013 г. стават все по-трудно
изпълними. За тази година се очакваше да постъпят 1.73 млрд. евро. Ако темпото се запази, през оставащите 5 месеца
би трябвало да бъдат привлечени повече инвестиции, отколкото за първите 7 месеца на годината. От януари до юли
спадат и постъпленията от инвестиции на чужденци в недвижими имоти. Миналата година те са били 143.9 млн. евро,
докато тази са едва 73.8 млн. евро.
Най-големият инвеститор у нас е Холандия с 487.1 млн. евро. Второто място е заето от Австрия, чиито фирми са
инвестирали в България 81.3 млн. евро. Най-сериозен отлив регистрират британските компании. Техните инвестиции у
нас спадат с 42.7 млн. евро. Поради липса на сделки приватизацията отчита нулеви приходи. В бюджета по това перо са
предвидени 166.3 млн. лв.
Според новия шеф на Агенцията за инвестиции Светослав Младенов все още е рано да се правят изводи, а трябва да се
изчака краят на годината, когато ще бъдат обобщени данните. "Интересуват ни инвеститори с дългосрочни планове,
такива, които планират периодът на инвестицията да е минимум 10 години и имат намерение за умерено начало, но потрайно, свързано с повече заетост", заяви той. По негови думи в момента се водят разговори с двама инвеститори - от
Швейцария и Германия, които се занимават с изработване на компоненти за автомобили.
Почти месец след като зае поста, Младенов обвини задочно предшественика си Борислав Стефанов за пропуснати
възможности за привличане на големи компании. Освен това заради бавните процедури има опасност агенцията да не
усвои всички пари по програмата "Конкурентоспособност", предвидени за рекламиране на страната ни като добро място
за правене на бизнес. Проектът, който Агенцията за инвестиции изпълнява, е с общ бюджет от 21.4 млн. лв., от които
безвъзмездни са 15.3 млн. лева. Договорът е сключен през есента на 2009 г., а до момента реално платени са само 6.7
млн.лв., показа справка на "Сега". Според Младенов агенцията едва ли ще успее да усвои всички пари по проекта,
възможни са проблеми и при отчитането на вече похарчените. "За някои от разходите липсват документи", призна
Младенов. Той не можа да каже точно за какви суми става въпрос, както и защо за тях няма фактури.
"Все още тече проверка. Когато тя приключи, ще можем да обобщим", добави той. Според бившия изпълнителен
директор Борислав Стефанов част от парите са били спестени, тъй като при организирането на търговете фирмите са
предложили по-ниска цена. Друга част от тях са забавени заради тромавите процедури по Закона за обществените
поръчки. Бавно вървяло и одобрението на разходите от страна на икономическото министерство.
Пред "Сега" Стефанов призна за изчезнали документи на фирма, спечелила поръчка за правно съдействие на юристите
на Агенцията за инвестиции. "Става дума за случай отпреди 2-3 г. Поръчката бе за около 60 хил. лв., бе спечелена и
одобрена от КЗК и бе в процес на изпълнение", каза Стефанов. Той обясни, че документите са изчезнали при
преместването на документацията от една сграда в друга.
Младенов обвини предшественика си и в забавяне на документите на някои инвеститори, в резултат на което част от
фирмите са се отказали да влагат парите си в България. Не стана ясно точно за какво става въпрос - според Закона за
насърчаване на инвестициите сертификатите се издават от Министерството на икономиката, а не от агенцията.
Подчинените на Драгомир Стойнев се занимават и с мерките за насърчаване на инвестициите като наемане на земя без
търг, ползване на т.нар. осигурителна ваканция на големите работодатели и др.
НА НОВ ГЛАС
Месечен бюлетин с отчет за свършеното ще започне за издава Агенцията за инвестиции. Целта е работата на
ведомството да бъде прозрачна и да е ясно какво се работи, обясни вчера Светослав Младенов. Освен това ще бъде
разработен и инвестиционен каталог на България, който да бъде от полза на фирмите, които се чудят дали да вложат
парите си у нас. Подготовката на такава брошура започна още при предишното ръководство на агенцията. През април
шефът на ведомството Борислав Стефанов поиска от кметовете на общини да дадат информация за имоти общинска или
държавна собственост, които биха представлявали интерес за инвеститори в различни сектори на икономиката.
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Вестник Труд
√Дете в семейство сваля данъците
Българите, които имат деца, да плащат по-ниски данъци от догодина, предвижда нова идея на кабинета
"Орешарски".
Годишната данъчна основа за подоходното облагане на родителите ще се намалява със сума в зависимост от броя на
децата в семейството. Още не е уточнено каква ще е тя и дали ще е за всички или само за многодетните семейства.
Предвижда се да отпадне сегашната форма на семейно облагане - при покупка на жилище с кредит данъчната основа да
се намали с размера на платените лихви.
В същото време правителството се отказа да вдига минималната работна заплата от 1 октомври. Това ще стане, но
догодина.
Нова форма на семейно подоходно облагане възнамерява да предложи кабинетът "Орешарски" от 1 януари 2014 г.,
научи "Труд". Идеята е сегашното облекчение при покупка на жилище с кредит да се отмени, а на негово място да се
въведе схема, при която годишната данъчна основа на родителите ще се намалява със сума в зависимост от броя на
децата в семейството.
Обмислят се различни варианти. Ако схемата обхване всички деца, независимо от дохода на родителите, фискалният
ефект върху бюджета ще бъде значително по-негативен от сегашното облекчение. Все още обаче не е ясно дали
бюджетът за догодина може да си позволи подобно намаление на постъпленията от данъка върху доходите.
Преди въвеждането на плоския данък у нас имаше семейно подоходно облагане. Облекчението за едно дете беше 360
лв., за две деца - 780 лв., а за три и повече - 1140 лв. В момента данъчната основа може да се намали с платените през
годината лихви върху първите 100 000 лв. от заем за жилище, изтеглен от млади съпрузи до 35 г.
В управленската програма на кабинета се предвижда въвеждането на семейно подоходно облагане, но през втората
половина от мандата. В предизборните обещания на БСП фигурираха и стимули за семействата с три и повече деца.
Засега обаче правителството няма никакво намерение да въвежда необлагаем минимум. Преди изборите БСП
обещаваше да замени плоския данък с прогресивен, а в ДПС дискутираха дали трябва да се въведе необлагаем
минимум. Преди дни стана ясно, че кабинетът няма намерение и да отменя данъка върху лихвите по депозитите, който
бе въведен от правителството на Бойко Борисов, и предизвика остри критики от страна на тогавашната опозиция.
В сряда премиерът Пламен Орешарски ще отчете пред депутатите постигнатото за първите 100 дни от мандата на
кабинета си. Очаква се да бъдат представени 100 мерки, които вече са реализирани или тяхното изпълнение е в процес
на завършване. Отчетът е под мотото "Освободихме страната от страха" и акцентира върху свалянето на цената на тока и
помощите за първокласниците.
economynews.bg
√Къде отиват 1 млрд.лв. от новия заем?
Десислава Николова, ИПИ
През изминалата седмица на портала за обществени консултации беше публикуван проектът на постановление на МС, с
което ще се похарчи по-голямата част от допълнителните бюджетни разходи за 2013 г., гласувани неотдавна от
парламента с актуализацията на бюджета. Постановлението разписва за какво ще бъдат изхарчени 249 млн. лева от
допълнително гласуваните разходи за 286 млн. лева, т.е. то не изчерпва всички допълнителни разходи, а най-вероятно
ще бъде последвано от други постановления на Министерски съвет в следващите месеци.
Най-голямото единично перо са 85,6 млн. лева в енергетиката, които ще бъдат насочени към НЕК с цел облекчаване на
тежестта за потребителите на ток от надбавките за зелена енергия, когенерации и дългосрочни договори. Тук изненади
няма – парите се планира да дойдат от трансфер от министерството на околната среда и от продажба на квоти за
въглеродни емисии.
От разбивката на останалите разходи за 163 млн. лева се вижда, че голяма част от разходите не могат да се причислят
нито към целта за разплащане на държавата с бизнеса, нито към тази за подпомагане на уязвимите групи. За някои от
новите разходи важността и спешността им, предвид включването им в актуализацията на бюджета, също са
изключително спорни.
1/ Уязвими групи
Всъщност към целта за подпомагане на уязвими групи може да се причисли само допълнителният бюджет на
министерството на труда и социалната политика, а именно 40 млн. лева. От тези 40 млн. лева по-голямата част ще се
използват за интеграционни добавки и помощни средства за хората с увреждания (17,4 млн. лева), както и за
увеличаване на месечната помощ за семейства с деца с увреждания и разширяване на броя на подпомаганите по Закона
за семейните помощи за деца (14,4 млн. лева).
По-рано от МТСП бяха обяснили, че бюджетът за интеграционни добавки за хората с увреждания за тази година и
занижен и съответно не е достатъчен за цялата година. Също така при гласуването на актуализацията в парламента стана
ясно, че се увеличава месечната помощ за деца с увреждания от 189 на 217 лева, като за тази година (считано от август)
ще са необходими около 3 млн. лева. По втората точка, увеличаване на броя на подпомаганите по закона за семейните
помощи за деца, не става ясно обхватът на кои помощи ще бъде разширен и при какви условия, но може би това ще
бъде изяснено при предстоящото гласуване на постановлението в МС.
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Въпросът с тези допълнителни социални помощи не е в конкретната им цел, а в това, че за пореден път държавата се
ангажира с увеличаване на плащанията към големи групи хора в момент, в който няма откъде да набави необходимия за
целта ресурс. Дълговото финансиране на нереформирани социални системи е изключително дълбок трап, който родната
икономика може и да не успее да прескочи.
2/ Разплащане с бизнеса
Най-голямото перо, което може да се причисли към тази многократно повтаряна цел на актуализацията на бюджета
представлява 23 млн. лева, дължими по договор за софтуер с Майкрософт. Друго значително перо са задълженията на
министерството на вътрешните работи към доставчици (10 млн. лева). Спор няма, че държавата като договорен субект
трябва да се издължава към външните си доставчици. Въпросът с огромните суми, дължими и плащани ежегодно на
Майкрософт е от друго естество, а именно – защо администрацията, предвид ограничения ресурс, с който разполага, не
предприеме целенасочена политика за постепенно преминаване към софтуеър с отворен код вместо ежегодно да харчи
десетки милиони за софтуерни лицензи?
По отношение на 10 млн. лева задълженията към доставчици на МВР, които ще бъдат разплатени, вероятно става въпрос
най-вече за такива, натрупани за покупка на гориво. Този „феномен” във финансите на МВР не е от вчера. Традиционно
министерството изхарчва парите си за гориво в първите месеци на годината и впоследствие настоява за (и обикновено
получава) увеличаване на годишния си бюджет, вместо да потърси вътрешни възможности за оптимизиране на
неефективната си система и огромния щат. Явно, въпреки декларираната решителността на новия министър Цветлин
Йовчев да реформира системата на вътрешната сигурност, МВР и при това правителство ще продължи да бъде найголямата „черна дупка” и една от най-раздутите и неефективни системи в бюджета.
В подкрепа на едни такива песимистични очаквания за реформа в МВР идва и друго перо в постановлението за
допълнителните разходи, което показва, че освен 10-те млн. лева за разплащане на задължения към доставчици, МВР
ще вземе още 15 млн. лева от актуализацията, които ще послужат за доставка на горива и „вещево доволствие” през
следващите месеци. Явно практиката на ежегодно увеличаване на бюджета, за да се покриват текущи разходи, вместо
да се мисли как системата да се реформира и модернизира, ще продължи и при тази администрация.
Освен по-горе споменатите суми, към задълженията към доставчици могат да се причислят и 8,5 млн. лева, които ще се
дадат на министерство на правосъдието за изчистване на дългове на затворите. Други 3,3 млн. лева ще отидат за
покриването на задължения на министерството на околната среда и водите по проекти, съфинансирани от Кохезионния
фонд.
3/ Други разходи
Към това перо могат да се добавят всички останали разходи, чиято неотложност и важност остават спорни. Тук могат да
бъдат причислени и 15 млн. лева допълнителна субсидия за земеделските производители, по-голямата част от която
(11,5 млн. лева) ще се плати на тютюнопроизводителите. Последните успяха да си издействат увеличение на парите от
бюджета чрез блокиране на гранични пунктове и откровени манипулации (виж тук) през юли тази година.
Друг трудно защитим разход са 3,6-те млн. лева, които ще отидат за плащането на „такси за провеждане на Световния и
Европейски шампионат по мотокрос и шампионатите по супермото – Гранд При България за 2012 и 2013 г.” Остава
открит въпросът защо не е потърсен спонсор, наистина ли този разход е толкова неотложен (при положение, че таксата
за 2012 г. също не е платена) и ако тези шампионати са приоритетни за България, потърсени ли са възможности в
министерството да се финансират за сметка на отлагане/спестяване на други разходи с по-нисък приоритет?
Други 1,335 млн. лева ще отидат за покриване на данъчните задължения на посолството ни в Берлин, натрупани от 1998
г. досега. Очевидно проблемът с тези задължения не е нов, което повдига въпроса защо този разход е вмъкнат в
актуализацията, а не е бюджетиран надлежно в бюджета за следващата година.
БАН, които традиционно се оплакват от недофинансиране, също са успели да се възползват от актуализацията, като ще
получат половин милион за централната си библиотека. Този разход трудно може да бъде дефиниран като неотложен.
Последните две пера, които не бяха споменати до момента, са 30 млн. за Министерството на отбраната, които ще отидат
за цифровизацията (освобождаване на честоти от военните за нуждите на цифровото разпръскване), т.нар. цифров
дивидент и мобилни комуникации за ж.п. транспорта, 8 млн. лева за капиталови разходи на Министерството на
здравеопазването и други 3,065 млн. лева към МС за изграждане на оптични трасета.
Неотдавна ИПИ коментира процеса на цифровизация, който очевидно изостава от сроковете и ще струва в пъти повече
от първоначално заложения бюджет. Осемте милиона за капиталови разходи на МЗ, ако се съди по предишни
коментари от министъра на финансите Чобанов, са за спешен ремонт на болници, но за пореден път илюстрират
неефективността на здравната система, която поглъща огромни и постоянно растящи бюджетни средства и в същото
време страда от хроничен недостиг. Що се отнася до оптичните трасета, не става ясно дали става въпрос за задължения
по приключили доставки на стоки и услуги или за предстоящи такива. Ако е вторият вариант, тези пари също би
следвало да бъдат надлежно бюджетирани в бюджета за следващата година, вместо да бъдат част от актуализацията,
предвид тяхната специфика.
Като цяло, това, което виждаме от разписаните пера, по които ще се харчат повече от половината от допълнителните
бюджетни разходи тази година, е, че част от тях са в унисон със заявените цели за подпомагане на уязвими групи и
разплащане на задължения към доставчици. Друга част, обаче, очевидно са труднозащитими от гледна точка на тяхната
неотложност и приоритет, и можеха да бъдат изключени от актуализацията.
Прави впечатление също така, че единствено сумите за МТСП, МС и МВнР са разписани в достатъчна детайлност, което
предполага наличието на нужните разчети зад тях. При останалите министерства се вижда едно разпределение „ангро”,
т.е. сумите са закръглени обикновено до милион, което поражда съмнения за „екзактността” на разчетите и навежда на
мисълта, че по стар обичай министерствата просто са поискали (и са получили) повече пари, които все някак ще бъдат
разпределени на един по късен етап.
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Всъщност проектопостановлението потвърждава нашите опасения по отношение на целия процес на актуализацията на
бюджета. Записването на целия допълнителен разход в резерва на бюджета и последващото му разпределение с
постановления на МС дава възможност за безотчетност на новите разходи, които могат да се харчат както за заявените
при актуализацията цели, така и за всякакви други цели и нужди. Видно е, че към допълнителните разходи са включени
такива, които в никакъв в случай не могат да бъдат охарактеризирани като неотложни или високоприоритетни, което
показва неспособността на МФ да парира необосновани искания за харчове от министерствата, каквито винаги ще има.
Като цяло процесът на актуализация на бюджета за 2013 г. поражда сериозни опасения за способността на сегашното
правителство и на министъра на финансите в частност да поставя юзди на разходите и да удържа фискалната
дисциплина. Дано да се окажем лош пророк.
Разпределение на част от допълнителните разходи в бюджет 2013
Направление на разхода и мерки Сума (лв.)
ВСИЧКО 248 722 000
По бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката 85 622 000
Разходване съгласно чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност 85
622 000
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика 40 000 000
-възнаграждения на приемни родители 4 564 000
-увеличаване на размера на месечната добавка за деца с трайни увреждания и броя на лицата, имащи -право на
месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца 14 380 000
-интеграционни добавки и помощно технически средства за хората с увреждания 17 411 000
-целеви помощи за закрила на деца, настанени в приемни семейства 1 865 000
-мерки за стимулиране на работодателите, които осигуряват равни възможности на хората с увреждания за участие в
пазара на труда 350 000
-гарантиране правото на социално подпомагане и лечение на увеличения брой лица, които нямат доход и/или лично
имущество 1 430 000
По бюджета на Министерството на отбраната 30 000 000
освобождаване на радиочестотен спектър, необходим за изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, Цифровия дивидент и за изграждане на Мобилни
комуникации за жп транспорта по стандарт GSM-R (проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив-Свиленград). 30 000 000
По бюджета на Министерството на вътрешните работи 25 000 000
-изплащане на задължения към доставчици 10 000 000
-доставка на горива и вещево доволствие 15 000 000
По бюджета на Фонд "Земеделие" 15 000 000
-субсидия за тютюнопроизводителите 11 500 000
-субсидия за производителите на плодове и зеленчуци 3 500 000
По бюджета на Министерството на здравеопазването 8 000 000
-капиталови разходи за лечебните заведения 8 000 000
По бюджета на Министерството на правосъдието 10 000 000
изплащане на задължения на местата за лишаване от свобода 8 500 000
оказване на правна помощ 1 500 000
По бюджета на Министерския съвет 26 365 000
-изпълнение на договор от 2012 г. за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с
придобит лиценз с безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация 23 300 000
-договор за изграждане на оптично-кабелни трасета до градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян и
между сградите на областните администрации в градовете Стара Загора и Габрово 3 065 000
По бюджета на Министерство на младежта и спорта 3 600 000
-такси за провеждане на Световния и Европейски шампионат по мотокрос и шампионатите по супермото – Гранд При
България за 2012 и 2013 г. 3 600 000
По бюджета на Министерство на околната среда и водите 3 300 000
за изплащане на просрочени задължения по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламента на Съвета
(ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. 3 300 000
По бюджета на Министерство на външните работи 1 335 000
за изплащане на данъчни задължения от 1998 г. на дипломатическото ни представителство в Берлин и съответните
неустойки и глоби 1 335 000
По бюджета на Министерство на образованието и науката 500 000
бюджета на Българската академия на науките за финансиране на дейността на Централната библиотека към академията
500 000
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