Вестник Труд
√ Предприятия на университетите с достъп до европари
Предприятията, създадени от висшите училища и изследователските центрове, ще могат да кандидатстват за
финансиране по оперативните и националните програми като микропредприятия. Това предвиждат законови промени,
внесени в парламента от депутати от БСП.
Сега те се считат за свързани предприятия и не могат да ползват средства по европрограмите. Ако промените бъдат
приети, вече ще се определят като микро и малки предприятия. “Това ще им предостави достъп до значителен финансов
ресурс по оперативна програма “Конкурентоспособност”, както и до други структурни фондове”, пише в мотивите за
промените.
Само по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” през следващия програмен период са предвидени
1,2 млрд. евро. 20,88% от тези средства ще бъдат предназначени точно за проекти, свързани с научноизследователска
дейност и иновации. 51,01% ще отидат за подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.
Очаква се първите схеми по новата оперативна програма да бъдат отворени тази есен.
Вестник 24 часа
√ Европейската комисия одобри 3.3 млрд. лв. подкрепа за българските банки
Европейската комисия одобри схема за предоставяне на ликвидност на българските банки на стойност 3.3 млрд.
лева.
Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови
обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин, съобщава БГНЕС.
На 29 юни българските власти поискаха одобрение за схемата, която ще предостави кредитна линия на българския
банков сектор на стойност 3.3 млрд. лева и представлява форма на държавна помощ. Целта е да се отговори на
спекулативните атаки, случили се през миналата седмица. ЕК оцени предложението и прецени, че то е съвместимо с
правилата на Единния пазар на ЕС.
Хоакин Алмуния, член на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията, приветства тази мярка за стабилизиране
на българската банкова система.
Вестник Капитал Daily
√ Икономическото доверие в еврозоната спада
Секторът на услугите остава най-оптимистичен
Въпреки прогнозите за подобрение икономическото доверие в еврозоната е спаднало през юни заради намаляващия
оптимизъм на бизнеса и потребителите, показват данните на Европейската комисия. Те потвърждават резултатите от
други изследвания като индекса на мениджърските поръчки (PMI), според които възстановяване в региона забавя
скорост.
Изготвяният всеки месец индекс на икономическото доверие в страните, използващи еврото, е спаднал с 0.6 пункта до
102 пункта спрямо май. Повечето анализатори очакваха повишение до 103 пункта, отбелязва Reuters. Показателят за
целия Европейски съюз е останал сравнително стабилен и е спаднал минимално с 0.1 до 106.4 пункта.
Забавено възстановяване
Така икономическото доверие във валутния съюз се връща до нивото си от април. Сред големите икономики в региона
най-значителен спад се наблюдава в Испания, Германия, Франция и Италия. Най-силно подобрение се отчита в Гърция.
В сектора на търговията на дребно доверието остава на стабилни нива, докато при услугите се отчита леко подобрение.
Това обаче не е могло да компенсира напълно спада на доверието на фирмите в индустриалното производство. Той е
причинен от по-внимателните очаквания на мениджърите за очакваните поръчки, както и нивата на складовите запаси с
готова продукция. Подобрението с 0.4 пункта в сектора на услугите се дължи на значително по-високите очаквания за
бъдещото търсене.
Потребителското доверие от своя страна е намаляло с 0.4% заради по-консервативните очаквания за безработицата и
спестяванията. Очакванията на потребителите за бъдещата им финансова ситуация са се подобрили леко. Негативен
ефект е оказало и намалялото доверие в строителния сектор. При сектора на финансовите услуги също има спад, след
като показателят се покачваше рязко през предишните два месеца. Плановете за наемане на нов персонал отчитат найголямо забавяне при строителството, но остават без промяна в индустрията и търговията на дребно и се подобряват при
услугите.
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Инфлационни очаквания
Данните на еврокомисията също така показват спад на очакванията за потребителската инфлация. Съответният индекс е
отстъпил до 8.6 пункта спрямо 9.6 през май, запазвайки тенденцията, започнала през миналата есен. Същевременно
очакванията за производствената инфлация са се подобрили значително.
Потребителската инфлация през май спадна до 0.5% на годишна база, което накара Европейската централна банка да
предприеме допълнително облекчаване на паричната си политика. За да противодейства на опасността от дефлация, ЕЦБ
понижи основните си лихвени нива и въведе отрицателни лихви по депозитите. Целта на институцията е постигане на
инфлация от малко под 2%.
√ БНБ: Ще гарантираме спестяванията с всички ресурси
Премиерът и БНБ излъчиха успокояващ сигнал към спестителите в банките
"БНБ неведнъж е подчертавала, че българската банкова система има добри показатели и функционира гладко и
безпроблемно. Въпреки това в последните дни се прави опит за дестабилизация на държавата чрез организирана атака
срещу български банки, без каквито и да е основания. От вчера насочена към една от най-големите от тях – Първа
инвестиционна банка – тази атака се провежда чрез епидемия от слухове и злонамерени публични изказвания. Подобни
криминални действия са пряко насочени срещу спестяванията на всеки български гражданин и срещу финансовата
стабилност като основен елемент от националната сигурност на страната.," се казва в официално съобщение на БНБ.
Българската народна банка заявява категорично, че ще използва всички свои средства и ресурси, за да гарантира
спестяванията на хората, допълват от централната банка.
Обръщаме се към парламента, правителството и президента на страната за подкрепа на нашите действия в защита на
финансовата и банковата стабилност за доброто на България и нейните граждани.
Настояваме компетентните органи, в това число прокуратура, МВР и ДАНС да приложат цялата строгост на закона срещу
разпространителите на неверни и злонамерени слухове и спекулации.
Като се изключи ПИБ засега не се наблюдават опашки пред други финансови институции. По информация на "Капитал" от
няколко банки, включително и в ПИБ, са мобилизирани допълнително служители да обработават по-бързо клиентите, за
да няма излишно напрежение. Разплащанията се осъществяват безпроблемно и няма затруднения или клонове спрели
да обслужват клиенти. Прави се всичко възможно да се осигурят допълнителни средства по клоновете. Нова телевизия
цитира източници от банката, които са потвърдили, че всичките й клонове ще работят с удължено работно време.
Орешарски: Държавата няма да допусне разколебаване на доберието в банките
"Около случващото се с КТБ следим състоянието на всички други български банки и не виждам повод за притеснение от
страна на гражданите. Страната разполага с достатъчно инструменти. Имаме в това число много добро сътрудничество с
БНБ. Ще подкрепим всички усилия на БНБ, както инструментално, така и ресурсно, за да не допуснем каквото и да е
разколебаване на доверието на гражданите в една или друга институция", каза министър-председателят Пламен
Орешарски. По думите му е важно банковата проблематика да не влиза в политическото говорене. "Не е хубаво чисто
икономически, банкови проблематики да се използват за очевидно предстоящи кампании", заяви премиерът.
Прокуратурата и ДАНС разследват опит за дестабилизиране на ПИБ
Прокуратурата и ДАНС извършват проверка по информация, че граждани са получавали вчера електронни писма и SMSи, които ги съветват да теглят спестяванията си от Първа инвестиционна банка. Това съобщиха от държавното обвинение
за "Капитал".
"Определено имаме установени злонамерени и целенасочени опити да се дестабилизира банковата система. От вчера се
провежда разследване в тази посока" комнетира вътрешният министър Цветлин Йовчев в парламента. Той отказа да
назове конкретни имена: "Имена на този етап не мога да кажа. Вървя в тази посока, води се разследване. От вчера
вървят атаки по интернет и по мобилните телефони, чрез които вложители са били съветвани да си изтеглят парите".
Вестник Сега
√ ДКЕВР одобрява днес "междинни" цени на тока
Комисията сама призна, че поскъпването е неизбежно - най-вероятно още от октомври
Какви цени ще плащаме за ток, парно и топла вода от 1 юли, ще реши окончателно днес на закрито заседание
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Обявените досега изчисления на регулатора сочат
минимално средно намаление на цените на тока за бита и драстично увеличение за парното и топлата вода. Запазването
на ниската цена на тока обаче може да трае кратко. Според признанието на шефа на ДКЕВР Боян Боев е възможно още от
октомври да се наложи да започне поскъпване на всеки три месеца.
Срещу проектите за нови цени на ДКЕВР се обявиха както енергоразпределителните и топлофикационните дружества,
така и големите потребители на енергия. Голяма част от изчисленията на ДКЕВР са направени на базата на спестени
разходи на НЕК, които обаче са само пожелателни. Зад минималното намаление на цените на тока стоят около 1
милиард лева, които би трябвало да дойдат от предоговаряне на цените на двете американски централи в "Марицаизток" и от намаляване наполовина на задължително изкупувания ток от ВЕИ централи.
Преговори с двата теца още няма, вероятно няма и да има. Според заявени досега позиции на собствениците на
централите те ще защитават правата си с всички законови възможности. В парламента спешно бяха вкарани промени в
закона за ВЕИ, с които да се позволи на ДКЕВР сама да определя какво количество ток да се изкупува от зелените
централи по преференциално високите цени. Дори той да бъде приет, според експерти ще последва наказателна
процедура от Брюксел.
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Регулаторът предвижда общо намаление на цените на електроенергията от средно 0.66% за трите ЕРП-та - ЧЕЗ, ЕВН и
"Енерго -Про". За ЕВН намалението е с 1.30%, за "Енерго -Про" -1.17%, а за ЧЕЗ се предлага минимално увеличение от
0.30 на сто. При представянето на новите цени неотдавна от ДКЕВР дадоха и разбивка за това как ще се отрази
намалението за клиентите на всяко едно от дружествата. Така например пловдивчани, които са клиенти на ЕВН и са
имали сметка от 51.20 лева, при същото потребление ще трябва да платят 50.50 лв. Поевтиняването няма да се усети
сериозно и от клиентите на "Енерго -Про". Ако досега едно домакинство например е плащало 53.13 лв., месец по-късно
при непроменено потребление ще дължи 52.51 лв. Клиентите от Западна България, които са абонати на ЧЕЗ и са имали
сметка за ток от 49.99 лв. за юни, през юли ще трябва да платят 50.04 лв. за същото количество използван ток.
Според изчисленията на експерти при минималното средно намаление на цените на тока само за една година дефицитът
в енергийния сектор ще достигне 1 милиард лева. Едрият бизнес от своя страна вече предупреди, че намалението за
бита се прави за сметка на големите предприятия, които ще трябва за година да платят за електроенергия поне 43 млн.
лв. повече. От Българската стопанска камара, федерацията на индустриалните потребители на ток и др. официално
заявиха, че са готови да спрат плащането по фактурите си, ако регулаторът приеме новите цени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За отлив на поне 20% от клиентите и фалити на фирмите заради готвеното драстично увеличение на парното и топлата
вода предупреждават и от Асоциацията на топлофикационните дружества. От ДКЕВР обявиха първоначално поскъпвания
между 6 и 19%. Според експерти обаче поносимото поскъпване би трябвало да е в рамките на 5%. Най-голямо
увеличение в цената на парното се очаква в Русе - 19%. В Бургас увеличението ще е в рамките на 7%. За София скокът е
около 12%, а за Пловдив и Варна - около 10 на сто. Парадоксалното е, че в много случаи ДКЕВР налага значително поголямо поскъпване от това, което са поискали топлофикациите. В същото време се намалява цената на електроенергията
от когенерациите на топлофикационните дружества. Целта на регулатора отново е да задържи сегашните цени на тока.
Вестник Преса
√ Пенсиите се вдигат с 2,7% от 1 юли
Процентът на повишението трябва да е по-голям, категорични са синдикатите
Българските пенсионери ще осъмнат с нови пенсии на 1 юли. Те ще бъдат повишени по т.нар. швейцарско правило - с
процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през
предходната година. Според сметките на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ)
осъвременяването ще е с 2,7%, или средно 8,10 лв. на човек. Така средната пенсия, която е 299,87 лв., ще се вдигне на
307,97 лв.
От НОИ обясниха, че пресмятанията са правени на базата на отчетения от Националния статистически институт
средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени (0,4%) и нарастването на осигурителния доход (5%).
Процентът на повишението обаче скара членовете на Надзорния съвет на НОИ. „Размерът трябва да бъде по-голям 2,95%, а не 2,7%“, категорична е Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ. „В Кодекса за социално осигуряване (КСО) е
записано, че пресмятанията трябва да са върху инфлацията, а не върху хармонизираната инфлация. Въпросът не е в
стотинките и левчетата, а в принципите. Когато искаме да поддържаме покупателната способност на доходите, не е
коректно да се ползва хармонизираният индекс, тъй като в изчислението му влизат и оборотите на фирмите“, каза за
„Преса“ Гонева.
Хармонизираният индекс е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС, а обикновеният оценява изменението на
цените на стоките, използвани за лично потребление на домакинствата у нас. Двата индекса се изчисляват от една и
съща кошница от стоки и услуги, но се различават по използваните тегла. Така в хармонизирания поскъпването не се
отразява в пълен размер.
Въпреки несъгласието на синдикатите от години пенсиите се вдигат именно с него. „И финансовото министерство работи
с този индекс, например при правенето на бюджета на държавата“, аргументираха избора си от НОИ. За да спрат
разногласията, оттам готвят предложение за промяна в преходните разпоредби на КСО, която да регламентира, че под
„индекс на потребителските цени“ трябва да се разбира хармонизираният.
Таванът става 840 лв.
Също от 1 юли минималната пенсия става 154,50 лв. вместо досегашните 150 лв. Повишението е с 3%. Социалната пенсия
за старост се вдига с 2,7% - от 110 на 113 лв. Идния месец ще се увеличи и максималната с близо 9% - от 770 на 840 лв.
Таванът на парите за старини не се изчислява по швейцарското правило, а по
друг ред - той е 35% от максималния осигурителен доход, който за 2014 г. е 2400 лв. Повишението на пенсиите от 1 юли
2014 г. ще струва общо близо 108 млн. лв. допълнително на бюджета на Държавното обществено осигуря- ване (ДОО).
Първоначалните намерения на управляващите бяха повишението на пенсиите да бъде кръгло 3% и за целта бяха
предвидени нужните средства - 120 млн. лв. Увеличението на парите за старини само с 2,7% ще струва близо 12 млн. лв.
по- малко, сочат сметките. Към март 2014 г. пенсионерите в страната са 2 205 864 души.
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