Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Капитал daily
√ "Стара планина холд" и "Монбат" отчетоха ръст на продажбите
Индустриалният холдинг очаква добро представяне и през ноември
Подобряване на резултатите отчитат производителят на акумулатори "Монбат" и основните дружества на индустриалния
холдинг "Стара планина холд". Според публикуваните резултати през първите десет месеца на годината те имат ръст на
продажбите, а очакванията поне на "Стара планина холд" са той да се запази и до края на годината. От " Монбат" не
пожелаха да дадат прогноза какво ще бъде представянето им за последните два месеца на тази година, а от "Стара
планина" също не коментираха представянето си.
Скорост на батерии
В портфейла на "Стара планина холд" също има дружество за производство на акумулатори - "Елхим-Искра", но неговите
продажби са с доста по-малък ръст, отколкото тези на "Монбат". Последното дружество има 23% ръст общо за периода
от януари до края на октомври в сравнение със същия период на миналата година, а при "Елхим" той е само 0.11%.
Очакванията на мениджмънта са до края на ноември компанията да постигне малко над 1% повишение на продажбите
на годишна база.
Резултатите на "Монбат" са консолидирани и освен данните на завода в Монтана в тях влизат и тези на компанията за
рециклиране на стари акумулатори "Монбат рисайклинг", заводът за акумулатори "Старт" - Добрич, както и на
производителя на светодиодно осветление "Окта лайт България" край Годеч. За деветмесечието на годината само
"Монбат" имаше 43% ръст на продажбите, който идваше от реализирана продукция и от оборот в графа "Други", което
означава че може да са продавани активи. Неконсолидираният отчет показа и ръст на печалбата от почти три пъти до
14.6 млн. лв.
"Повишението на приходите на "Монбат" за октомври е по-ниско от постигнатото от началото на годината, но това се
дължи на силното представяне през същия месец на 2012 г.", коментира Цветослав Цачев, анализатор в "Елана". Той
отбеляза, че през последните 12 месеца компанията расте с много добри темпове, а през октомври има и значително
подобрение в нормата на печалба. Цачев отбеляза, че това е най-важният детайл в резултатите, защото в началото на
тази година те са показвали растеж при по-ниска възвращаемост.

Машиностроително възстановяване
При "Стара планина холд" ръстовете са по-малки, като общо целият холдинг има малко над 7% повишение на
консолидираните си приходи за десетте месеца спрямо същото време на миналата година. Прогнозата е това да се
задържи и през ноември, като отново ХЕС се очаква да бъде дружеството с най-голямо повишение на продажбите.
"През последните няколко месеца има ускоряване на растежа на приходите на дружествата в структурата на "Стара
планина холд", който показва възстановяването на пазарите на компаниите от машиностроенето", коментира Цветослав
Цачев. Според него доброто представяне на ХЕС и "М+С хидравлик" показва, че дружествата излизат от кризата. Подобно
на повечето машиностроителни компании и те са ориентирани основно към износ и възстановяването на основни пазари
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като европейските им помогна за подобрение на резултатите.
След публикуването на финансовите резултати акциите на "Монбат" поскъпнаха с 1.7% до 6.40 лв., но тези на "Стара
планина холд" паднаха с почти 3% до 2.82 лв във вторник. Силно поскъпване имаше при "Елхим-Искра", като в
последната сесия те се покачиха с над 5% и достигнаха единична цена от 1.90 лв. Във вторник нямаше сделки с книжата
на "М+С хидравлик" и ХЕС.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ Замразяват за година възрастта за пенсия
15 300 души повече с пари за старост, хазната ще издържи, каза Адемов
Близо 15 300 повече българи ще могат да се пенсионират догодина заради замразяването на пенсионната възраст и
стажа. Депутатите окончателно гласуваха, че през 2014 г. условията за излизане в пенсия остават същите като през тази
година. За мъжете, които се трудят при трета категория, това са навършени 63 г. и 8 мес. и навъртян стаж от 37 г. и 8 мес.,
а за жените - навършили 60 г. и 8 мес. и стаж 34 г. и 8 мес.
"Мечешка услуга" нарекоха от ГЕРБ замразяването на стажа и възрастта за пенсиониране. Според партията, при чието
управление от 2012 г. започна увеличението им с по 4 месеца всяка година, така хората били обричани на ниски пенсии.
"Ако не свиете разходите на НОИ, скоро постъпленията от корпоративните и подоходни данъци няма да могат да
покриват пенсиите и ще се наложи да вдигате осигуровките", заяви депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. "Реалната
възраст на пенсиониране в България е 64 г. и 5 мес. за мъжете и 61 г. и 3 мес. за жените. Тя е значително по-висока от
средната за ЕС, където мъжете се пенсионират на 61 г. и 7 мес., а жените - на 61 г. и 5 мес.", посочи депутатът от
Коалиция за България Георги Гьоков. Според него увеличението на пенсионната възраст при управлението на ГЕРБ не е
довело до ръст на пенсиите, нито пък е спестило съществени разходи от бюджета на НОИ. Сметките показват, че
направените икономии са за 35 млн. лв. на година.
Замразяването на възрастта и стаж ще бъде само за една година. Това увери Корнелия Нинова от БСП по повод
опасенията на опозицията, че спирането на реформата ще продължи по-дълго време. През 2014 г. трябва да бъде
изработен механизъм, с който да се обвърже пенсионната възраст с продължителността на живота. "Така тази величина
вече няма да зависи от политически решения", коментира социалният министър Хасан Адемов. Той призова за търсенето
на широка обществена подкрепа за тази промяна. В приетия на второ четене бюджет на Държавното обществено
осигуряване обаче не са предвидени три мерки, предложени от БСП. Става дума за премахването на възрастта за
пенсиониране при военните, замразяването на годините за пенсия на работещите при първа и втора категория труд и
възможността за предсрочно пенсиониране при недостиг до 2 години на стаж или възраст. Трите промени ще струват
общо 45 млн. лв. допълнителни разходи. "Няма драма, държавният бюджет може да поеме тази сума", коментира
социалният министър Хасан Адемов.
economynews.bg
√ Колко са парите за пенсии?
Парламентът прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по приходите на обща
сума 9 376 121,4 хил. лв., а по разходите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв. Бюджетът на ДОО ще има дефицит от 3 678,2
хил. лв.
Депутатите гласуваха бюджетът на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите да е на обща сума 5 990 901,6 хил. лв., а
по разходите на обща стойност 7 773 258,8 хил. лв. Дефицитът във фонда ще е 1 782 357,2 хил. лв. Бюджетът на фонд
"Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите ще е 330 822,0 хил. лв., а по разходите 330 835,7 хил. лв, като
дефицитът е в размер на 13,7 хил. лв. Минималният размер на пенсията за 2014 г. за осигурителен стаж и възраст по чл.
68, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/ е 150 лв. до 30 юни и 154,5 лв. от 1 юли до 31 декември.
Светлана Ангелова /ГЕРБ/ настоя да се намалят разходите за пенсии с около 45,5 млн. лв и с около 25 млн. лв да се
увеличат разходите за социални помощи. Предлагаме излишък от 22 млн. лв в бюджета на ДОО, а не както се предвижда
в законопроекта да има дефицит, посочи Ангелова. Според ГЕРБ не трябва да се замразява пенсионната реформа.
Ангелова обясни, че не е ясно докога ще бъде замразена реформата.
Корнелия Нинова /Коалиция за България/ посочи, че през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се
придобива при навършване на 60,8 г. за жените и 63,8 г. на мъжете и осигурителен стаж от 34,8 г. за жените и 37,8 г. за
мъжете. Право на пенсия по чл. 68, ал.3 от КСО се придобива при навършване на 65,8 г. и не по-малко от 15 г.
Действителен осигурителен стаж и за мъжете и за жените. Това е нашето предложение, при тези условия ще се
пенсионират около 15 000 души, каза Нинова и добави, че спирането на реформата ще продължи една година. По
думите й тази година е необходима, за да се потърси политическо съгласие и да се реши устойчиво и продължително
какво да се случва с пенсионната система.
Павел Шопов от "Атака" каза, че при това обществено-икономическо положение българите трябва да се пенсионират порано. Според него в момента в центъра на пенсионната система е един бюджет, а не човекът.
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√ Осигурителните прагове за основните дейност нарастват с 2,6 %
Не сме съгласни с намерението на управляващите за замразяване на пенсионната система. Това заяви Светлана Ангелова
от ГЕРБ в началото на дебатите по второ четене на бюджета на ДОО за следващата година, които се провеждат на
извънредно заседание на парламента, цитирана от news.bg.
Управляващите предлагат дефицит в бюджета на ДОО, ние от опозицията предлагаме излишък в бюджета на ДОО,
подчерта
тя.
Това ще стане според нея чрез преструктуриране на някои разходи и приходи. Ако не се вземат мерки за стабилизиране
на осигурителната система, по думите на Ангелова, ще се увеличи дефицитът в бюджета на ДОО.
Притеснен за пенсионната система беше и бившият социален министър на ГЕРБ Тотю Младенов. Ние сме против
замразяването на пенсионната система, това ще бъде пагубно за българските граждани, каза той. Според него, след като
се замразява пенсионната реформа, трябва да се даде алтернатива, каквато обаче днешното управление не дава.
Предлагаме да продължи реформата в пенсионната система, поиска Младенов.
Корнелия Нинова, която е председател на социалната парламентарна комисия в НС, защити предложенията на кабинета.
Тя обясни, че се замразява пенсионната реформа за 1 година, за да се потърси консенсусно решение по темата
пенсиониране. Мерките на червените предвиждали повече хора да работят, да се изсветли икономиката, за да влизат
повече осигуровки в бюджета на ДОО. Искаме да направим системата солидарна и справедлива, каза Нинова. Друга цел
на управлението било системата да стане стабилна.
Управляващите предлагат размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" да се запази на нивото от 2013 г. - 17,8 на
сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение - 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на
работника и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера
на вноската за работещите в специалните ведомства.
Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии" се запазва, като държавата ще осигури трансфер в размер на
12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице. Не се предвижда промяна на съотношенията
между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.
Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 % за
2014 г. в сравнение с 2013 г. с ефект върху приходите от около 22,7 млн. лв. увеличение. За 2014 г. са договорени
минималните осигурителни прагове за 43 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2013 г. от 3,0 %.
За останалите икономически дейности, където не бяха постигнати споразумения са запазени минималните осигурителни
прагове за 2013 г. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 340 лв., очакваният размер на минималната
работна заплата за 2014 г. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно
облагаемия им доход за 2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2013 г.
Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за
2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2013 г. Общата сума на приходите и
трансферите се предлага в размер на 9 376,1 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата по закона за 2013г. с 321,4 млн. лв.
В рамките на общата сума 9 376,1 млн. лв. с най-голям относителен дял са осигурителните вноски, които за 2014 г. се
предлагат на сума 4 422,9 млн. лв., или в повече от закона за 2013 г. с 135,8 млн. лв. Осъвременяването на пенсиите се
извършва от 1 юли на съответната година с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от
нарастването на средния осигурителен доход през 2013 г.
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се променя по правилото на осъвременяване на
пенсиите, предвижда бюджета на ДОО. Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една
до двегодишна възраст на 340 лв.
Ще сринете осигурителната система, смята Светлана Ангелова. Ще съсипете пенсионния фонд с тези дивотии, които сега
предлагате, опасява се тя. Според нея българските пенсионери се обричат на ниски пенсии.
Според Владислав Горанов трябва да се търси баланс между потребностите и възможностите. Социалните разходи на
държавата надминават 35%, изтъкна той. Според него пенсионният ни модел е достатъчно объркан, не без участието на
десни партии, както той се изрази. Този модел ще постави на колене цялата финансова система след години, притеснен е
Горанов. Затова и той настоява да се внимава с пенсионната реформа.
Хората трябва да се пенсионират по-рано, смята Павел Шопов от Атака. Той е против неолибералната политика по
отношение на пенсионирането - хората да работят повече и по-дълго, за да внасят повече пари в хазната. Вижте колко е
перверзно едно такова мислене, изумен е атакистът. 60 години пенсионна възраст за мъжете и 55 години за жените,
предлагат от Атака.
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