Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Икономиката се събужда
Икономиката тръгва нагоре, макар и бавно - има ръст на БВП, има малък ръст на заетостта - за пръв път от 4 години, има
ръст на потреблението, пети месец има ръст на бизнес климата. Това коментира във "Факторът Кошлуков" Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Заедно с Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ
"Подкрепа" и бившият финансов министър Любомир Дацов коментираха темата с предстоящия вот на недоверие за
провал на фискалната политика на кабинета "Орешарски", който беше внесен от ГЕРБ.
"Би могло да се започне 2015 г. без приет бюджет. Имало и такива прецеденти, въпреки че не се е случвало скоро.
Технически няма проблем. Но бюджет за 2015 г., който повтаря 2014 г., не е добре за бизнеса и са социалните системи",
категоричен е Васил Велев.
Според Любомир Дацов спирането на еврофондовете е скандално, но сега се случва заради управлението на ГЕРБ, когато
имаше неприемливи практики. Парите за околно среда се спират заради обществените поръчки, които са "копи-пейст".
Все едно, че са правени по един стандарт - може би зададен отгоре. Спират се еврофондовете заради обществените
поръчки, които са правени от кметовете", обясни Дацов.
Димитър Манолов го подкрепи, като поясни, че спрените пари са заради нарушения в периода 2009-2013 г. "Държава,
която си е разчела дейността, за да разчита само на тези фондове не я чака нищо добро", убеден и синдикалистът.
"Финансови корекции могат да се правят 5 години след края на проекта. При еврофондовете трябва да се вземат поуки
за бъдещето. Но ако гледаме бюджета трябва да имаме предвид, че той се изпълнява по-добре от миналата година.
Няма проблем с приходите, а с по-високите разходи. Формира се един по-голям дефицит заради усвояването на
еврофондовете - около 400 млн. лв., и връщането на ДДС на бизнеса - около 200 млн. лв. повече. Това е в рамките на
планирания дефицит", припомни Васил Велев.
Любомир Дацов припомни и друга причина за по-малкото приходи - "Нефтохим" беше спрян за планов ремонт и от там
не са влезли сериозни приходи от ДДС и акциз.
Експертите са категорични и в още нещо – новият дълг, който ще се емитира не е притеснителен за страната и ще е при
по-добри условия.
Българска национална телевизия
√ Синдикати и бизнесът – кой да приеме новия бюджет
Ако има избори до края на тази година и новият бюджет не бъде приет, то държавата ще работи по разчетите на
предишния. Проблемът, според синдикатите, е, че едва ли ще има време за нова финансова рамка при избори наесен,
тъй като първо трябва да се избере парламент, а след това и ново правителство. Според работодателите обаче, проектът
за нов бюджет може да се изготви и още сега. В същото време бизнесът предупреди, че коментарите за тежка
икономическа ситуация не отговарят на истината.
Основното притеснение на синдикатите при предсрочни избори е какво ще стане със започнатите и недовършени
реформи от правителството “Орешарски” в пенсионната и социална сфера, заложени в настоящия бюджет и с кого ще
преговарят за рамката на новия, ако до есента няма излъчено правителство и парламент.
Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ: Проблемът е, че ние в един период не знаем с кого ще преговаряме и от там
възниква фактически и едно объркване, защото ние имаме органи за национално сътрудничество. Трябва от там да мине
проектобюджетът. Винаги правим консултации с парламентарните сили, а кои ще са парламентарните сили и дали до
тогава ще има нов парламент.
Николай Николов- КТ “Подкрепа”: След първи януари, ако не бъде променено пенсионното законодателство , ще настане
един истинки хаос. Трябваше да се реши как от тук нататък през следващата година ще се променя възрастта и стажът за
пенсиониране, имам в предвид редица други разпоредби в цялостното социално законодателство.
Работодателските организации предлагат бюджетът за следващата година да се подготви още сега.
Васил Велев – председател на “Асоциацията на индустриалния капитал”: Ние не бихме имали притеснения, ако
бюджетът за следващата година се готви от Орешарски, Цонев, финансовия министър. Нямаме притеснения, че те биха
се отнесли към този порбелм неразумно.
Работодатилете призоваха политиците да бъдат умерени в квалификациите за икономическата ситуация у нас.
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Васил Велев: Всякакви изкзавния от рода на скорошен банкрут на държавата освен, че не са верни, те не са безобидни.
Те са опасни.
Според работодатилете най-важното в момента е да се сключи спораземунието за партньростнво с ЕС за новите
оперативни програми, тъйкато над 10% от бюджетните разходи са от евврофондовете, а над 50 % от публичните
инвестиции са от с пари от Брюксел.
investor.bg
√ Л. Дацов: Една от най-големите грешки на правителството е липсата на реформи
От 2008 година не са правени промени във важни сектори, смята бившият зам.-финансов министър в
правителствата на Сакскобургготски и на Станишев
Една от големите грешки на правителството на Пламен Орешарски е липсата на реформи, заяви бившият зам.-финансов
министър в правителствата на Сакскобургготски и на Сергей Станишев – Любомир Дацов в ефира на ТВ7.
От 2008 година насам не са правени реформи във важни сектори. Правителството на ГЕРБ е можело да си позволи
подобно положение, защото е разпределяло натрупаните резерви в последните години. Сегашното правителство обаче
не е трябвало да продължи по този начин, допълни експертът.
Дацов посочи, че има данни за подобряване на икономиката, но има и негативно усещане за управлението, защото не се
оправдават очакванията. „Има данни за възстановяване на икономиката, но не толкова, колкото можеше да бъде”,
допълни той.
Любомир Дацов коментира и одобреното от Народното събрание решение за емитиране на дълг за близо 3 млрд. лева.
За него това не може да се определи като новина, защото мярката е заложена в Закона за бюджета и целта е да покрие
дефицити, предизвикани от плащане на стари задължения.
В момента лихвите в Централна и Източна Европа падат и правителството може да изтегли заем на по-ниска лихва,
отколкото е по старите дългове, допълни от своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев. За бизнеса тегленето на този заем не е проблем, допълни той.
По отношение на предстоящи предсрочни избори Велев смята, че те трябва да се проведат след като бъде изготвен
бюджета за следващата година.
„Технически няма проблем 2015 година да започне без бюджет, такава възможност е предвидена в закона и тогава ще
разходват по 1/12 от бюджета за 2014 година месечно”, обясни експертът. За него обаче такъв бюджет няма да е
адекватен и ще е проблем за бизнеса.
Велев коментира,че постъпленията в бюджета са по-високи от миналата година, но приходната част на бюджета е
нереалистична и затова Министерството на финансите отчита неизпълнение на приходите. Дацов от своя страна
припомни, че в началото на година рафинерията „Нефтохим” е била в планов ремонт. По тази причина в бюджета не са
влезли планирани акцизи и мита.
Васил Велев отправи предложение към ГЕРБ да оттеглят вота си за слабости в фискалната политика. „Те изпълниха целта
си, предсрочни избори ще има. Нека малкото оставащо време на този парламент бъде използвано за по-смислени
неща”, призова той.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Стандарт
√ Кметове предлагат: По-ниска такса смет за пенсионери
Броят квартиранти в градовете, прогнозират, че ще плащаме повече за боклука
София. Събирането на такса смет трябва да става по нови правила от догодина. Това се налага заради решението на
управляващите от 1 януари да се премахне сегашният механизъм, според който налогът зависи от данъчната оценка на
жилището. Такса смет вече ще се начислява на база количеството боклук, изхвърляно от всяко домакинство или фирма.
Финансовото министерство предлага три алтернативи за определяне на налога, там където не е възможно да се прави
пряко измерване на отпадъците. Единият е да се вземе количеството депониран битов отпадък и да се раздели на броя
на жителите в населеното място или на броя на домакинствата. За многоетажните жилища пък най-подходящо е
начисляването на такса смет според квадратурата на апартамента. Така в едно населено място собствениците на жилища
с еднаква площ ще плащат една и съща такса смет, независимо дали са в центъра или в покрайнините.
За вилни зони, които не се обитават целогодишно, налогът ще зависи от потреблението на ток и вода. Всеки кмет ще
може да избира тези варианти, които са най-приложими за общината му, предлагат от финансовото министерство. В
общините, където е възможно директно измерване на боклука, ще бъдат раздавани кофи, контейнери или специални
чували със стикери.
Близо 3-4 пъти ще скочи такса смет за гражданите в редица градове на България, включително и в София, прогнозира
зам.-кметът на столицата Дончо Барбалов. Натоварването на хората с по-висока такса е една от причините, заради която
общините не желаят да променят методиката. За да може такса смет да е поносима, държавата трябва да се намеси и да
финансира част от налога на социално слабите и най-бедните пенсионери, предлагат кметове. Според представители на
бизнеса обаче подпомагането може да се направи и от общините. "Досегашният вариант за определяне на такса смет на
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база данъчна оценка не е достатъчно справедлив. Трябва да се търси оптималният вариант", коментира кметът на
Крумовград Себихан Мехмед.
"Не може семейство пенсионери, живеещо в двуетажна къща, да поема изчисления налог, който е доста висок и става
непосилен за възрастните хора", каза Мехмед. Според управници един от основните проблеми със събирането на такса
смет в градовете е, че голяма част от жителите не са регистрирани по адрес. Затова те се заканиха, че ще броят
квартирантите. В много от случаите става въпрос за студенти. Във Велико Търново например е пълно с хора, които са
настанени под наем в града, признават от общината. Някои пристигнали от селата, за да си търсят работа и живеят, без да
са регистрирани като жители на общината. Докато не се въведе контрол по отношение на адресната регистрация,
събирането на такса смет винаги ще бъде проблем, смятат експертите на общината. Във Велико Търново вече 30 години
юридическите лица ползват преференцията да плащат таксата на количеството, което са изхвърлили. Идеята е тази
практика да бъде въведена и за физическите лица в града. Кметът Даниел Панов вече е изпратил писмо до ДКЕВР, в
което настоява цената на парното във Велико Търново да не се променя, а да остане същата, каквато е в момента. "Ако
няма ясни критерии такса смет да се изчислява според индивидуалното количество, може да се получат доста
проблеми", призна кметът на Ардино Ресми Мурад.
"Сериозно ще стои въпросът за контрола. Допускам, че може да се стигне до увеличаване на нерегламентираните
сметища край населените места, за което ще търпим екосанкции", коментира той пред "Стандарт". Община Ардино от
години поема такса смет на религиозните храмове, но кметът има резерви по отношение на намаляването налога за
бизнеса.
Водят дела за изчисляването
Увеличава се броят на делата по Закона за местните данъци и такси. В Русе повечето жалби са срещу таксата за битови
отпадъци, показва справка на Административния съд в дунавския град. 12 от делата през миналата година са били срещу
община Русе, а останалите 16 - срещу другите седем общини в областта. Жалбите са свързани основно с принципа на
изчисляване на таксата за битови отпадъци, с размера и качеството на услугата. И тази година русенската община запази
без промяна основните местни данъци и такси. Налозите претърпяха основна корекция през 2011 г. Още тогава данък
сгради за гражданите бе увеличен от 1 промил на 1.2 промила върху данъчната оценка на имотите. За фирмите обаче
налогът падна от 1.3 на 1.2. Такса смет пък беше вдигната от 1,2 на 1,38 промила за граждани, а за фирми - от 4 на 4,2
промила. Наложителността на увеличението преди 3 г. се дължеше на отчисленията, които общините бяха длъжни да
правят, за да се събират средства за инсталации за битовите отпадъци.
Разнобой за боклука на фирмите
Колко да бъде такса смет за бизнеса умуват кметове. Според управника на Монтана Златко Живков, ако тя намалее, това
ще лиши общината от средства, необходими за почистването на града.
Подобно е мнението и на кмета на Плевен проф. Димитър Стойков. Той не е съгласен с настояването за сваляне на
таксата за фирмите. Аргументът му е, че те генерират отпадъци, които предполагат повече разходи по извозването и
депонирането им. По-ниска такса смет плаща бизнесът в Бургас от тази година. Налогът бе намален от 10,5 промила на
7,9. По-ниските такси са валидни за всички юридически лица, които работят на територията на общината. За офисите
също има по-малки такси. От тази година те плащат 7 промила вместо по 10. Предложението за намаляване на такса смет
за бизнеса внесе кметът Димитър Николов. Според местните власти поевтиняването няма да повлияе негативно върху
бюджета. По-малките такси се компенсират изцяло от намалената себестойност за събиране и обработка на отпадъците
след изграждането на новото депо и претоварената станция.
От години бизнесът в Добрич плаща таксата на база количество. Всяка фирма подава заявление за контейнерите, които
иска да ползва, и честотата на извозването им.
Дават заден за новия налог
Удължават срока за изработване на методиката
Срокът за изясняване на точната формулировка, по която ще се изчислява такса смет догодина, най-вероятно ще бъде
удължен, научи "Стандарт". Новата методика трябваше да бъде приета от експертна комисия към финансовото
министерство до 6 юни, а след това от правителството. На последното заседание на комисията консенсус по това как ще
се определя таксата не бе постигнат. Сега усилията на експертите от ведомството на Петър Чобанов са насочени към
предстоящия тази седмица пореден вот на недоверие. Този път той е за финансовата политика на управляващите.
Кметове все пак не изключват и вариант изненадващо методиката да се появи в дневния ред на Министерски съвет още
тази сряда. И така държавата еднолично да я промени, без да се позовава на решение на експертната комисия. На
последното нейно заседание на 5 юни представители на сдружението на общините са настояли за удължаване на
работата до избистряне на всички неясноти по методиката.
Тогава финансовото министерство предложило вариантите, които да заменят сегашното начисляване на такса смет върху
данъчната оценка на имота. "Абсолютно неясно е как на практика ще се прилагат тези нови механизми", коментираха от
сдружението на общините. Оттам напомнят, че освен новата методика трябва да се приемат и няколко промени в Закона
за местните данъци и такси. При неясната политическа обстановка обаче промените в такса смет може и да не успеят да
влязат в сила от следващата година.
Хвърлят боклука в кофата на съседа
Най-логично е такса смет да бъде формирана на база средно количество отпадък на жител. Това заяви пред "Стандарт"
кметът на Добрич Детелина Николова. Според нея има много неизгладени положения и тепърва общините ще
разглеждат предложенията на финансовото министерство за определяне на методика за таксата за 2015 г. Николова е
категорична, че всеки един трябва да поеме някаква отговорност към опазването на околната среда, което именно се
изразява чрез заплащането на таксата. "Смятам, че и по този начин формирана, тя ще е и социално поносима. Логично е
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след като създаваме отпадъци, да се грижим, още повече че страната ни като цяло има да изпълнява още много
задължения - общините създават площадки за едрогабаритни отпадъци, не е въведено още разделното сметосъбиране",
каза Николова. "Ако се вземе методика за стикери на чувалите, то неминуемо няма да е точна, защото още нямаме
съзнание. Аз получавам жалби с искане да забраня на обитатели от съседен блок да изхвърлят боклука си в контейнера
на друг блок", каза още кметът на Добрич.
Какво правим с блокове на 15 етажа?
Пейчо Пейчев, зам.-кмет на Варна
"Методиката разработва три варианта, като според индивидуалния изчисляването е на база контейнер, кофа или торба.
Това е брой, а не количество и сериозно ще затрудни отчитането, особено за домакинствата. Ако става въпрос за сметта
на една къща, е лесно, но на големите блокове с 12 и 15 етажа как ще стане? При втория механизъм отчитането става на
база общото количество и стойностите на дейностите по чистотата. В него се посочва, че трябва да става по
потреблението на ток и вода и по-фрапиращото е, че общинският съвет трябва да задължи кмета да сключи договор за
информация с енергоразпределителните дружества, например за елконсумацията на домакинствата. Но как може
кметът да ги задължи? Смесеният механизъм има недостатък, че разходите за издръжка на администрацията, на
контролните органи по сметопочистване, зимно почистване и поддръжка на пътищата не влиза в план-сметката и не се
броят за трудови разходи."
Гарсониерите да плащат по-малко
Във всеки от предложените варианти за промяна в таксата за смет има нещо рационално и неприемливо, смята кметът
на Монтана Златко Живков. "Аз не приемам еднакво заплащане за голямо и за малко жилище. Не може този, който
живее в 5-стаен апартамент, да плаща колкото и живеещия в гарсониера", допълни той. Според него е естествено, че
собственикът на по-голямото трябва да плаща повече. Ако пък не го използва, то законът е предвидил възможност
таксата му за смет на това жилище да се намали значително.
√ България увеличи с 20% износа си към Китай
Със засилен интерес към българския щанд започна 13-то изложение на стоки от Централна и Източна Европа в град
Нинбо, Китай.
Министър Стойнев разгледа щанда и подчерта, че ще продължи да работи за по-голямо присъствие на български стоки
на китайския пазар. „Българския износ към Китай се увеличава с 20% през последните месеци", заяви Стойнев.
По време на изложението министър Драгомир Стойнев представи традиционни български продукти на министъра на
търговията на Китай г-н Гао. Министър Стойнев благодари на китайския си колега за предоставената безплатна
изложбена площ за българския щанд. Повече от 20 български компании - винопроизводители, производители на храни,
производители на козметика и етерични масла, производители на електроника представят продуктите си в Китай до 11
юни.
Вестник Труд
√ Решават фермерските субсидии до 2020 г.
Представители на фермерски организации, консултантски фирми и земеделското министерство ще подновят днес дебата
за механизма, по който ще се изплащат агросубсидиите до 2020 г. Преди дни консултанти предупредиха пред “Труд”, че
тематичната група не работи, а срокът от Брюксел за крайното решение е 1 август.
Едната възможност при подпомагането е когато субсидията за един фермер надхвърля 150 хил. евро, парите да се
намаляват поне с 5% за горницата. Процентът може и да е много по-голям, но точният му размер трябва да се реши от
българските власти и браншовиците от сектора.
Ако страната ни реши да не прилага варианта с таван на субсидиите, задължително трябва да въведат компенсиращи
плащания. Те предвиждат за първите 300 дка да се изплащат по-високи субсидии на декар. Сметките за кампания 2015 г.,
показват, че ако схемата се приложи, за първите 300 дка помощта ще е по 45 лв. на декар, а над тази площ ще падне до
30 лв. на декар.
Повечето браншови асоциации подкрепят идеята да се прилага схемата за компенсиращи плащания, вместо да се налага
таван, твърдят експерти от агроведомството.
Тематичната група ще дискутира и схемата, заявена от лидера на ДПС Лютви Местан за подпомагане на дребните
стопанства с по няколко декара. Предвижда се при нея субсидиите да стигат до 1250 евро.
√ Частни инвеститори влизат в боклука
Държавата ще търси частни инвеститори за изграждането на нови инсталации за оползотворяване на отпадъци.
Вариантите за публично-частно партньорство в сектора ще бъдат записани в Закона за управление на отпадъците и в
Националния план за отпадъците в периода 2014-2020 г. Това съобщи пред “Труд” министърът на околната среда и
бъдещ евродепутат Искра Михайлова.
Според нея допускането на частния бизнес в сектора ще доведе до рециклиране не само на опаковки и метали както е в
момента, но и до оползотворяването на масовия битов боклук.
Какъв точно ще е механизмът за публично-частното партньорство ще се уточнява тепърва. Разчита се чрез него да се
осигурят допълнителни средства за инвестиции в съоръжения за отпадъци. Според анализите на експерти, наети от
екоминистерството, от 2014 до 2020 г. в съоръжения трябва да бъдат вложени 1,3 млрд. лв. Само около 500 млн. лв. от
сумата може да бъде осигурена от еврофондовете, а за останалите 800 млн. лв. трябва да се търсят други източници.
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Според Михайлова, ако количеството боклук, което отива на сметищата, не намалява в бъдеще, такса смет неминуемо
ще расте. Причината е, че от догодина тя трябва да се определя според количеството изхвърлена смет.
“Ако хората изхвърлят стъклените боклуци в кофите за стъкло, хартиените - в тези за хартия, пластмасовите - в кофите за
пластмаса, ще им остава по-малко количество битов отпадък, за което ще плащат такса смет и така и тя ще е по-малка”,
посочи Михайлова.
Вестник Капитал Daily
√ КФН ще предложи правила за плащането на втора пенсия
Проектът за законови промени предвижда създаването на резерви към фондовете
Комисията за финансов надзор (КФН) е подготвила проект за законови промени, които да уредят изплащането на пенсии
от универсалните пенсионни фондове. Това съобщиха представители на надзора по време на дискусия за пенсионното
осигуряване, организирана от Института на дипломираните финансови консултанти и Висшето училище по застраховане
и финанси. По думите на Желю Василев от КФН с промените ще се премахнат някои недостатъци в сегашния Кодекс за
социално осигуряване (КСО) и ще се даде по-голяма гъвкавост на бизнеса.
Личната сметка остава
Предложението за промени на надзора е да се създадат технически резерви на пенсионните компании, с които да се
сподели рискът от преживяване. Това означава, че след като някой от пенсионерите живее по-дълго от средната възраст,
към универсалните фондове ще има резерв, от който да му се плаща пенсията. В момента всичко би трябвало да се
покрива от индивидуалната партида на всеки осигурен, но без да се уредено откъде да се вземат пари, ако в нея се
свършат. В случай че осигуреният почине, докато все още има пари по партидата, те се наследяват.
От КФН увериха, че няма да има промяна в наследяването, ако остане сегашният вариант със запазване на партидите и
след пенсиониране. "Промяната не означава, че с парите на единия осигурен ще се плаща пенсия на друг", коментира
Ралица Агайн, заместник-председател на комисията. Първите пенсионери от универсалните фондове трябва да започнат
да получават плащане от 2020 г., ако дотогава няма ново вдигане на пенсионната възраст. Този тип фондове са за всички,
родени след 31 декември 1959 г., които трябва да получават от тях втора пенсия. В универсалните схеми всеки месец се
отделят 5% осигурителна вноска, която се трупа в лична партида, а портфолио мениджъри на пенсионното дружество
инвестират парите, за да получат доходност.
Все още в надзора се обсъжда дали в проекта да се заложи задължително пожизнено изплащане на пенсия, или да се
даде възможност с навършване на възрастта за пенсиониране осигуреният да има право да изтегли всички натрупани
пари, стана ясно от думите на Желю Василев. От надзора не посочиха кога се очаква предложенията им да бъдат
обсъдени с министерствата и внесени за гласуване в правителството и парламента.
Система в дисбаланс
По време на дискусията управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков посочи, че най-големият
проблем на разходопокривната система е финансовата й устойчивост. Такъв тип система е държавното обществено
осигуряване, при което сегашните работещи правят вноски, с които се плащат пенсии на момента. Този тип осигуряване
възниква още през XIX век в Германия и действа без проблеми, докато работещите са повече от пенсионерите. Със
застаряването на населението обаче се появяват проблемите и се стига до ситуация като сегашната в България – парите
не стигат и системата постоянно се дотира от данъци. Бисер Петков също така посочи, че за НОИ голям проблем са и
инвалидните пенсии, за които отиват значителни средства. Дори и при постоянното увеличаване на общата възраст за
пенсиониране големият брой ранни пенсии по болест изразходва голяма част от парите в системата. По думите на
Петков вече е премината "критичната граница" от над 50% субсидиране на пенсиите от държавата.
Друга част от подготвените промени в КСО предвиждат въвеждането на мултифондове – възможността осигуреният сам
да избира колко рисково да се инвестират парите му за пенсия. Това ще е поредният проект за такава промяна – от близо
десет години пенсионните дружества настояват за мултифондовете, но досега такава промяна не е стигнала до приемане
от парламента.
Вестник 24 часа
√ Бобева: България е икономически стабилна, приветстваме италианските инвестиции
Българското правителство успя да запази финансовата и икономическа стабилност в страната. Последните данни в
публикуваните вчера конвергентни доклади на Европейската централна банка и Европейската комисия сочат, че
България изпълнява всички числови критерии за членство в Еврозоната. По някои показатели дори имаме по-добро
представяне от Литва, която има зелена светлина за присъединяване към Еврозоната. Това обяви зам. министърпредседателят по икономическото развитие Даниела Бобева на конференция „Италия и България: да строим заедно“,
организирана от „Конфиндустрия“, съобщиха от министерския пресцентър.
Г-жа Бобева подчерта, че въпреки вътрешните и външните шокове, в България е запазена стриктната фискална политика
и се предприемат действия за намаляване на макроикономическите дисбаланси. „Правителството започна реформи,
които бяха отлагани с години. Една от най-важните за бизнеса е намаляването на административната тежест“, обяви
вицепремиерът.
„България е на второ място в ЕС по най- нисък публичен дълг – 18,9% в края на 2013 г., дефицитът в държавния бюджет е
под 2%, ръстът на БВП за първото тримесечие на годината е 1,2 %, а за 2013 г. беше 0,9%“, обяви г-жа Бобева.
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Като основен риск за икономиката тя отбеляза ниското ниво на чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно
потребление. За първото тримесечие на годината потреблението на домакинствата расте с 4,8%, докато ръстът за същия
период на миналата година е бил - 3,4%.
Сред мерките за насърчаване на бизнеса г-жа Бобева подчерта усилията за увеличаване на износа, създаването на нови
търговско-икономически служби в страни, извън ЕС, и подпомагането на фирмите да реализират продукцията си на нови
пазари.
Инвеститорите, представители на над 30 италиански и повече от 40 български фирми, предимно от областта на
строителството, се интересуваха от промените в Закона за обществените поръчки и как те ще се отразят върху бизнеса
им.
„Направихме промените, за да осигурим по-голяма прозрачност, по-малко бюрокрация, по-широк достъп на малки и
средни фирми до търговете и повече справедливост при разпределението на публичните средства“, коментира г-жа
Бобева. Тя обобщи, че за строителните фирми положителните промени са много, но основното завоевание е
ликвидирането на възможностите за корупционни практики. „Договорите ще се качват в интернет, там ще са решенията
на комисиите и конкурсната документация ще бъде стандартизирана“, разясни вицепремиерът. Тя подчерта, че ще се
ограничи практиката за безразборно обжалване на процедурите като таксите се обвържат със стойността на поръчките. Гжа Бобева информира участниците във форума, че в момента се разработва правилникът за прилагане на закона.
„Италианските инвестиции са добре дошли в България, надяваме се подобряването на бизнес средата да привлече нови
фирми, а тези, които вече работят тук, да разширят вложенията си“, отправи покана зам. министър-председателят по
икономическото развитие.
√ 50 лв. на месец осигуряват 71 000 лв. за трета пенсия
И 40-50 лв. на месец стигат, за да си осигури човек прилична трета пенсия от доброволен фонд, когато дойде време да се
оттегли от активния работен процес, показват изчисленията на експертите. Предимството е за онези, които започват да
заделят средства по-отрано - почти веднага след като си намерят първата работа.
От пенсионноосигурително "Алианц" дават нагледен пример как с около 42 лв. на месец, трупани в продължение на 20 г.
и след това нарастващи само от доходността, може да се докарат над 70 000 лв., с които да се осигури допълнителна
трета пенсия извън тази от НОИ и универсалния пенсионен фонд.
√ Стойнев: Всяка китайска инвестиция в България ще бъде подкрепена
„Наред с отличните дипломатически отношения между България и Китай, започнали преди 65 години, трябва да
развием потенциала и в стокообмена между двете страни.” Това каза министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев по време на срещата си с министъра на търговията на Китай Гао Хучън в град Нинбо, съобщиха от
пресцентъра на Министерство на икономиката. Двамата министри изразиха мнение, че сегашният стокообмен от 1.884
млрд. долара между България и Китай е незадоволителен.
„Бихме желали повече фирми от Китай да работят в България”, каза министър Стойнев и подчерта, че всяка китайска
инвестиция ще получи административна подкрепа. Той припомни, че по време на провелата се през месец април 2014 г.
15-а сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество са
представени мащабни транспортни и инфраструктурни проекти в България, към които е проявен интерес от китайски
фирми. „Реализацията на стратегически проекти у нас ще даде добавена стойност на икономическите отношения между
Китай и Европа”, допълни Стойнев.
Министър Гао Хучън увери българския си колега, че България продължава да е стратегически партньор за Китай в
Централна и Изтона Европа. Гао оцени двустранните икономически отношения между България и Китай като отлични и
подчерта, че се наблюдава ръст на вноса на български стоки в азиатската страна, както и разширяване на гамата на
търсените продукти. Той заяви, че китайската страна ще насърчи фирмите си да инвестират в България, както и да
участват в реализацията на инфраструктурни обекти и това да е акцент в бъдещите двустранни отношения. По думите му
китайските корпорации имат готовност да предоставят и финансиране.
Министър Драгомир Стойнев благодари на министър Гао за предоставената безплатна изложбена площ, на която утре 20
български фирми ще представят продуцията си в Китай на Изложбата на стоки на страните от Централна и Източна
Европа. По време на срещата министър Стойнев подчерта, че страната ни очаква в най-кратки срокове да се получи
положително становище по стартирали 14 процедури за внос на българска земеделска продукция в Китай. Според него
тези продукти ще допринесат за разширяване кошницата от български продукти в Китай. Министър Стойнев запозна
китайския си колега с предложението на България офисът на Сдружението за сътрудничество в областта на земеделието
по линия на Инициативата за сътрудничество между държавите от Централна и Източна Европа и Китай да бъде в
Министерството на земеделието и храните в София.
√ Стойнев ще представлява 16 европейски държави в Китай
Mинистърът на икономиката Драгомир Стойнев е избран да представлява 16-те страни от Централна и Източна Европа в
Китай. Това е станало на конференция по търговия в град Нинбао, в която Стойнев участва.
Министърът имал среща с китайския вицепремиер Ян Дзиечъ, на която получил поканата да представлява страните.
От името на тези държави от Централна и Източна Европа изявих желание за увеличаване на стокообмена и
инвестициите, както и по-осезаемо присъствие на китайски компании в индустриални и икономически зони, каза
Стойнев.
Според него трябвало да се работи и в туризма и обмена на хора в сферата на науката.
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И допълни, че достъпът на европейски продукти на стратегическия китайски пазар трябва да бъде улеснен. Китайската
страна пък щяла да продължи да насърчава нейни компании да участват в инфраструктурни проекти в европейските
страни и да предоставят финансиране по тях.
Стойнев помолил Ян Дзиечъ да ускори работата по 14 протокола между България и Китай, които били изключително
важни за българското земеделие. Стойнев щял да разговаря с външния ни министър Кристиан Вигенин за облекчаване на
визовите процедури за китайските туристи у нас. Министърът подписал наскоро и специално споразумение в сферата на
туризма с Китайската агенция за туризъм, което било първата стъпка за увеличаване на туристите между двете държави.
Българският износ към Китай се увеличава с 20%, каза още Стойнев в Китай, докато разглеждаше българския щанд на
изложението на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо. Повече от 20 български компании - винопроизводители,
производители на храни, на козметика и етерични масла, производители на електроника, представят продуктите си в
Китай до 11 юни. Стойнев щял да продължи да работи за по-голямо присъствие на български стоки на китайския пазар.
√ Българската банка за развитие ще подкрепи кредитните кооперации във финансирането на селскостопански
производители
Възможностите за партньорство между Българската банка за развитие и кредитните кооперации в България бяха
обсъдени на среща в Министерския съвет, инициирана от зам. министър-председателя по икономическото развитие
Даниела Бобева. В нея участваха представители на Националния кооперативен съюз на взаимно-спомагателни кредитни
кооперации на частни земеделски стопани „Евростарт“, Германския кооперативен райфайзен съюз, ББР, Националният
гаранционен фонд, МЗХ, БНБ и земеделски производители.
Страните се споразумяха да реализират три основни варианта за сътрудничество: да се създаде специфичен продукт за
съфинансиране между Националния кооперативен съюз и ББР; да се предостави ресурс за кредитни кооперации (онлендинг), както и да се активизира експортното финансиране от страна на банката към членовете на кооперациите.
Изпълнителният директор на ББР Иван Христов предложи да се създаде продукт по програмата за финансиране на
търговските банки, като се предостави ресурс за кредитните кооперации, който впоследствие те да предоставят на
своите членове. „Това е отлична форма, тъй като парите ще отиват по предназначение до производителите, които имат
нужда от тях.
Кредитните кооперации познават отлично членовете си и ще могат да ги финансират според нуждите и финансовото им
състояние“, коментира вицепремиерът.
Другата възможност, предложена от ББР, е да се сключи споразумение между банката и Съюза на кредитните
кооператори кооперациите да служат като посредници на ББР за финансиране на по-големи проекти.
„Експортното финансиране също е изключително атрактивно за производителите на селскостопанска продукция“, обяви
г-н Христов.
Светлана Александрова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ съобщи, че Оперативната програма
за развитие на селските райони 2014-2020 предоставя нови възможности за стартиращи предприятия, за достъп на
производителите до пазара и за сътрудничество между производителите. „За първи път има стартова безвъзмездна
помощ от 2000 евро за малки производители“, подчерта г-жа Александрова. Тя информира участниците в срещата, че е
предвидено изработването на наръчници, които да улесняват фермерите при кандидатстване за средства по оперативни
програми на ЕС.
Зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева препоръча да се опрости и стандартизира
документацията, с която се кандидатства, за да могат стопаните сами да я попълват.
investor.bg
√ Промишленото производство е нараснало през април
Индексът на НСИ се е повишил с 1,4% на месечна и с 5% на годишна база
Индексът на промишленото производство* през април се е повишил с 1,4% на месечна (сезонно изгладена) база и с 5%
на годишна (календарно изгладена) база, показват предварителните данни на НСИ.
Изменение в индекса на промишленото производство на годишна база по месеци:
Месечни изменения
През април увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 7,4%, в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%, и в преработващата промишленост - с
1%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на машини и оборудване с
общо и специално предназначение - с 11,6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,3%,
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8%, производството на превозни средства, без
автомобили - с 6,7%. Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти - с 8,6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4,7%, производството на
облекло - с 3,8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на основни метали по 3,7%.
Годишни изменения
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 13,6%, в добивната промишленост - с 11,1%, и в преработващата промишленост - с 3,8%.
7

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при:
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 30,8%, производството на изделия от каучук и пластмаси
- с 20,1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 16,3%, производството на
метални изделия, без машини и оборудване - с 11,5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,2%.
Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 14,7%, обработката на кожи; производството на
изделия от обработени кожи без косъм - с 8,5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 6.8%,
производството на облекло - с 5,6%.
През април цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността се понижиха с 0,2% на месечна и с 0,9% на
годишна база. През април дефлацията у нас забави своя растеж за втори пореден месец. Тогава тя бе 1,6% на годишна
база, а спрямо март бе отчетена и инфлация от 0,3%. Фактът, че през април цените на производител забавиха минимално
своето понижение, е сигнал за последващо охлаждане на дефлационните опасения в страната.
На вътрешния пазар на месечна база намаление на цените бе регистрирано в добивната промишленост - с 2,8%, докато
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените са надолу с 0,8 на сто. В
преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 0,3%.
На годишна база цените намаляха отново в добивната промишленост - с 10,1%, и при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%. В преработващата промишленост цените са без изменение спрямо април
2013 г.
* Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените
предприятия между два времеви периода, а не действителното равнище на производството. За оценката на индексите се
извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия,
чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.
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