Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Ер
√ Васил Велев: Има политически действия, които влошават икономическата ситуация
Бизнесът и синдикатите заедно призовават депутатите да дискутират важни за страната въпроси
Синдикати и работодатели заедно призоваха водещите политически партии да обсъдят ключови за страната и
икономиката теми.
„Българските политици трябва да осъзнаят изключителната важност на решенията, които трябва да вземат до края на
работата на този парламент,“ коментира в Сутрешния блок на Bulgaria On Air Любен Томев от КНСБ. Той допълни, че
страната е в тежка политическа, икономическа и социална криза и предстоят да се вземат важни решения и по линия на
законодателството във връзка с европейското ни членство. - „ От спешна реакция се нуждаят редица области - като
енергетика, здравеопазване, пенсионна реформа и т.н. Всички тези неща са от важно значение за икономиката и
страната като цяло“.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че съвместната декларация на
синдикатите и бизнеса е продиктувана не толкова от икономическата ситуация и „от бездействието на политиците само,
а от това, че със своите действия те провокират и подклаждат напрежение, което влошава икономическата ситуация“.
Велев допълни, че за тази година „обективно имаме ръст на икономиката, ръст на БВП между 1 и 2%, ръст в индустрията
над 5%, имаме ръст в заетостта. За една година индексите на Българската фондова борса отбелязаха 40% ръст, а само за
месец юни имаме над 20% спад в резултат именно на политическата ситуация, на политическите парии и на поведението
на държавните мъже“, заяви Велев.
Той допълни, че с оглед на предстоящите предсрочни избори правителството няма да работи около три месеца – 2
месеца по време на служебното правителство и след това около месец, докато се формира новото. В този смисъл има
много работа да се свърши напред. -“Вместо това сме свидетели на политически боричкания и стремеж за уязвяване на
политическия, партийния, корпоративния враг. Ще имат септември месец да се обвиняват взаимно. Защото се получава
така, че ние плащаме данъци, избираме веднъж на четири години, а сега се оказва, че ги избираме всяка година и те от
две години са работили половин година“, посочи Велев.
Българско национално радио
√ Васил Велев: Политическата ни система е стигнала до един абсурд
Затварянето на една банка, в следствие на разчистване на лични и корпоративни сметки, е принудило представителите
на бизнеса и на синдикатите да дадат вчера съвместна пресконференция, в която да предупредят всички политици да
спрат да разчистват сметките си на техен гръб. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал,
заяви в предаването "12+3": Там се затвориха 8% от парите, които циркулират в България. Има големи поръчки, които не
могат да бъдат изпълнени, могат да бъдат провалени и това става не въпреки държавата, а със съдействието на
държавата. Има неотложни въпроси, които трябва да бъдат решавани в здравеопзването, в енергетиката... Има редица
започнати реформи, които биха могли да се свършат в този парламент, като например таксата за битови отпадъци. Има
закони, които дадоха дефект и е редно да бъдат отстранени, визирам Закона за офшорните зони.
Васил Велев добави, че той и колегите му очакват срещи, поискани от тях, с президента и с ръководството на Народното
събрание, както и с лидерите на партиите. Не даваме ултиматуми и не даваме срокове. Просто до 5-и август трябва да се
свърши много работа и затова парламентът трябва да работи!
spekulanti.com
√ Васил Велев: Опитваме се да върнем политиците към дневния ред на обществото
Опитваме се да върнем политиците към дневния ред на обществото. Между бизнеса и синдикатите има много различия,
но това, което ни обединява, е, че трябва да търсим конструктивно решение на съществуващите проблеми. Това каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „Денят започва” на БНТ.
По думите му, общата декларация на синдикатите и работодателите изразява възмущение, гняв и осъжда действията на
политиците.
„Държавата беше използвана за разчистване на лични, корпоративни и партийни сметки, което е недопустимо. В
малкото оставащо парламентарно време нашите политици не намериха възможност да работят по важните за нацията и
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за икономиката въпроси. След европейските избори страната тръгна назад като политическа ситуация, което рискува да
повлече и икономиката. От там идва нашата тревога за работните места, за успеха на бизнеса“, обясни Велев.
Според него няколко са най-належащите теми, които трябва да бъдат разгледани незабавно и да бъде постигнат
консенсус по тях: Законът за училищното образование, трите пакета за намаляване на административната тежест и
подобряване на бизнес-средата, реформата в такса „Битови отпадъци“.
NEWS7
√ Бизнесът: Има опасност за здравеопазването и енергетиката
Настояваме за прозрачност по "Южен поток" и големите енергийни проекти, заяви представител на работодателите
Двете системи – здравеопазване и енергетика, са изправени до стената и има опасност да рухнат. Това заяви в
предаването "Още нещо" по NEWS7 Добрин Иванов – изпълнтелен директор на Асоциацията на индустриалния капитал.
Той беше поканен в студиото, за да коментира декларацията, с която работодателите и синдикатите поставиха ултиматум
на политическите партии с набелязани в него мерки и задачи.
Политиците дестабилизират системата със своето говорене и ни пречат да работим, заяви Иванов. Той посочи като
пример опита за дестабилизация на банковата система.
Според него червената лампичка на политиците вече е светнала и те още днес започват срещи. Ние настояваме за
прозрачност по големите европейски проекти, какъвто е "Южен поток". Настояваме за повече прозрачност, както и за
прилагане на законите.
Освен това трябва да се приложи Споразумението за партньорство, което ще отприщи действието по оперативните
програми за следващия период, когато трябва да бъдат усвоени около 7 млрд. евро – пари, които ще дадат възможност
на бизнеса да се развива, допълни Иванов.
Вестник Банкеръ
√ Политиците изоставиха икономическите въпроси, смятат бизнес и синдикати
Политиците изоставиха важните за България икономически въпроси. Това смятат представители на бизнеса и
синдикатите. Вчера национално представените работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум
към политическите партии и институциите, в който искат от тях незабавно да предприемат действия, които да доведат до
успокояване на ситуацията у нас.
Според вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов очевидно изкуствено предизвиканата банкова криза на
фона на политическите боричкания им е дошла в повече и на самите работодатели. Пред БНР той подчерта, че
политиците трябва да постигнат съгласие по основни теми, като енергетиката и здравеопазването.
Синдикатите са поискали отчет от премиера Пламен Орешарски и за финансовото състояние в страната преди и в края на
мандата му, за да се избегне традицията виновни винаги да са предишните управляващи. Според Манолов ситуацията
поставя в напрежение всички, от които зависи вземането на някакви решения, защото не знаят кой ще им търси
отговорност за стореното или нестореното.
Пред БНТ пък председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че след евроизборите през
май страната е тръгнала назад по отношение на политиката, което рискува да повлече и икономиката. „Изразихме не
само нашето разочарование. Ние изразихме нашето възмущение и гняв и осъдихме действията на политиците, които
преминаха всякаква граница. Държавата беше използвана за разчистване на лични партийни и корпоративни сметки,
което е недопустимо и в малкото оставащо парламентарно време нашите политици не намериха възможност да работят
по важните за нацията и за икономиката въпроси“, каза Велев.
Според президента на другия синдикат КНСБ Пламен Димитров пък сега не може да се говори за радикални реформи с
мандата и с доверието, което имат Народното събрание и правителството. "Трябва да говорим за спешни мерки,
например за проблемите в здравеопазването и актуализацията на бюджета на Здравната каса. Според синдикалния
лидер ако касата не получи допълнително поне 200 млн. лева, съществува реална опасност през август, септември и
октомври, хората да нямат никаква възможност да стигат до лекар.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ НСИ ще автоматизира изпълнението на онлайн заявки за статистическа информация
Националният статистически институт стартира изпълнението на проект за изграждане на информационна система за
обслужване на граждани и фирми чрез автоматично изпълнение на онлайн заявки за статистическа информация
Проектът „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за
статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и
администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на
таблици и проверка на конфиденциалността на данните” стартира на 2.04.2014 г. и е с продължителност 18 месеца.
Стойността му е 795 000 лева.
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се на основание на Договор № 13-3119/02.04.2014 г. между НСИ и Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма
„Административен капацитет“. Основната цел на проекта е подобряване на качеството и надеждността на обслужването
на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление.
В резултат на успешната му реализация, ще се усъвършенства процесът на обработване на информацията, получавана от
наблюдения на Националния статистически институт. Ще се повишат броят и обемът на предоставяните електронни
услуги и повече хора ще имат по-бърз достъп до тях. Проектът е насочен към широк кръг потребители: граждани, бизнес,
професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация, чиито представители ще могат да
дефинират онлайн заявки за статистическа информация през сайта на НСИ, както и за ползване от служители на НСИ за
изготвяне на статистически справки.
Автоматичното изпълнение на онлайн заявките ще спести ресурси и време (предоставянето на данни ще се ускори
значително) и ще улесни гражданите и бизнеса. В същото време потребителите ще получават статистически данни с повисоко качество от гледна точка на съдържание, приложимост, точност, навременна актуализация и сравнимост. Ще се
повиши защитата на статистическите данни и ще се гарантира конфиденциалността и сигурността на информацията.
√ 1,2 млрд.евро инвестиции чака България за 2014 г.
1,2 млрд. евро чужди инвестиции за тази година се очаква да влязат в България, обяви шефът на агенцията за инвестиции
Светослав Младенов. Прогнозата е според заявени 28 проекта, които щели да открият и 22 600 нови работни места.
За сравнение - за м. г. инвестиции отвън бяха 1,092 млрд. евро. Те били с 22 млн. повече от 2012 г., а според Младенов
само ние и Румъния от целия ЕС сме успели да привлечем повече пари от чужбина.
Основни инвеститори в България са компании от Холандия и Австрия в сектори като преработвателна промишленост и
транспорт.
Една от силните страни на България за привличане на инвеститори било доброто стратегическо положение на страната
ни, осигуряващо достъп до пазарите в Европа, Русия и Близкия изток. Положителен ефект имало и от ниските данъци и
нулевият за региони с висока безработица, както и образованата ни работна ръка.
Инвеститорите били привлечени и от атрактивните цени на активите, особено на имотите, посочи още Младенов.
Като слаби страни на страната ни от агенцията отчитат административната тежест. Друг проблем е съсредоточаването на
85% от работната сила в големите градове, което ограничавало географското разпределение на проектите. Негативи
носела и недобре развитата инфраструктура.
Според Младенов намаляването на рейтинга на държавата не се отразява на инвестициите. Изследване показвало, че
България по отношение на условията за инвестиции е на еднаква позиция с Испания, Италия и Португалия. В престижната
А група са Германия и Австрия.
Рекламните кампании по чужди медии не довели до привличане на повече инвеститори, казаха още от агенцията. Все
още не можем да привлечем и китайски компании, които имат планове за покупка на предприятия с развити пазари в
Европа. (24 часа)
√ Държавата спира с пускането на нов дълг
Министерството на финансите е взело решение да отложи емитирането на нов дълг на вътрешните пазари, стана ясно
днес. Планираните количества могат да бъдат пласирани към края на годината, най-вероятно през декември, ако се
прецени, че това е необходимо.
В съобщението не се посочват аргументи за това решение.
Източници от финансовото министерство обясниха за в. "24 часа", че причините са три.
Първата е свързана с това, че за да осигури ликвидност и да пресече банковата паника от миналата седмица, финансите и
БНБ проведоха извънреден аукцион, на който емитираха държавни бонове за 1,23 млрд. лв.
Втората причина е, че по-вярна прогноза за това колко нов дълг ще се наложи да емитира държавата и дали изобщо ще
се наложи, ще бъде направена след 21 юли.
Тогава ще заработи отново поставената от БНБ под специален надзор КТБ.
Като трета причина се сочат предстоящите избори, след които ще има нов кабинет и нов финансов министър. Така,
министър Петър Чобанов оставя отворена опцията те да допълнят квотата от 4,4 млрд. лв. дълг за тази година.
Ресурсът, с който в момента финансовото министерство и БНБ разполагат, за да осуетят всеки опит за дестабилизиране
на банковата система, е 2,7 млрд. лв., пресметна вчера депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова, цитирана от агенция Фокус. Тя
припомни, че във фискалния резерв също има пари. "Ако на 21 юли всички вложители решат, че искат да си изтеглят
парите от КТБ, държавата ще ги осигури. Не бива да се забравя, че имаме и 2 млрд. лв. във Фонда за гарантиране на
влоговете.
Така общо средствата, гарантиращи стабилността на банковата система, стават около 5 милиарда лева", каза Стоянова.
Вестник Капитал Daily
√ Студентски бизнес проекти ще получат общо 400 хил. лв. безвъзмездно
Документи за конкурса по "Техностарт" се приемат до средата на септември
Общо 400 хил. лв. от бюджета ще бъдат предоставени безвъзмездно за проекти на студенти и докторанти. Националният
конкурс по проекта "Техностарт" започна в началото на месеца, а кандидатите могат да подават документи до 15
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септември. Целта е да се подпомогнат млади хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап, като им се предостави
финансова помощ в размер до 20 хил. лв. за всеки одобрен бизнес план. Пари ще се отпускат само за проекти в сферата
на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност. Финансирането е една от четирите мерки,
за които правителството отпусна средства, за да насърчи иновациите сред малките и средните фирми. Самият конкурс
"Техностарт" се организира за втори път, след като през 2008 г. бяха разпределени 220 хил. лв.
Кандидатстване
Проектът е насочен към български и чуждестранни студенти, които през учебната 2013-2014 г. са учили или завършили
университет, или са били докторанти. За да получат финансиране, кандидатите с одобрени бизнес планове трябва да
регистрират своя фирма (ЕТ или ЕООД). От бенефициентите се изисква да осигурят 10% от размера на безвъзмездната
помощ като собствен принос (под формата на пари или материални активи).
Освен съответните удостоверения от университетите кандидатите трябва да представят бизнес план, в който подробно
да опишат бизнес идеята си. Това включва както самия продукт или услуга, така също технологията и оборудването,
клиентите и конкуренцията в дадената област. Кандидатите трябва да направят SWOT анализ на идеята си, да посочат
необходимия капитал и планираните работни места.
Оценяване
Два са критериите, по които ще се оценяват бизнес плановете – жизнеспособност и иновативност. Оценката ще става на
три етапа. След като преминат оценката за административно съответствие, плановете ще се оценяват от външни
експерти, а одобрените кандидати ще преминат и през интервю с оценяващия комитет. За да стигне до третия етап,
кандидатът е необходимо да е получил най-малко 50 точки от експертната оценка. След това той трябва да представи и
защити жизнеспособността и иновативността на бизнес плана си пред оценяващия комитет, който предлага за
финансиране окончателно одобрените кандидати.
Парите по проектите могат да се използват за закупуване на машини и оборудване, софтуер, за регистрация на патент
или полезен модел, за заплащане на наеми и режийни разходи, материали и консумативи. Така също и за заплащане на
различни услуги, свързани с изпълнението на бизнес плана, като разработване на уебстраница, счетоводни и
консултантски услуги, както и банкови такси във връзка с проекта.
Други мерки
Конкурсът по "Техностарт" е втората стартираща от четирите мерки, за които през април кабинетът отпусна 4.35 млн. лв.
Преди месец правителството одобри проект на споразумение, с което България става член на Европейската космическа
агенция. Това ще даде достъп на българските предприятия и научни организации до проекти за разработване и
внедряване на високотехнологични продукти и услуги, които се финансират от организацията. Заради липсата на такова
споразумение българските фирми нямаха право да участват в проекти дори и като подизпълнители. На европейския
космически пазар годишно се разпределят над 6 млрд. евро. Членството в агенцията струва около 1 млн. евро годишно,
като 90% от вноската гарантирано се връща в страната под формата на поръчки. В това не влизат косвените ползи за
бизнеса и икономиката.
Останалите две мерки все още не са започнали. Едната от тях - "Акселератор България в Силициевата долина", ще
позволи на малки и средни предприятия да прекарат по три месеца в бизнес инкубатора Plug and Play Tech Center в
Калифорния, където да намерят пазар и да изградят дистрибуторска мрежа в чужбина, както и да привлекат партньори
или финансиране. Четвъртата мярка предвижда предоставяне на ваучери на малки и средни фирми, които имат
конкретни технологични проблеми, с които те да заплащат на изследователски организации, които да ги решават. Този
механизъм беше използван веднъж през 2008 г., когато бяха разпределени общо 1 млн. лв.
√ Президентът поиска спешна актуализация на бюджета
Плевнелиев се надява парламентът да осигури кворум за законовите промени, които налагат пълна цензура за
банките
Неизпълнението на бюджета е сериозно, затова и той трябва да се ревизира "изключително спешно". Това заяви пред
журналисти в понеделник президентът Росен Плевнелиев. Освен това държавният глава изрази надежда, че партиите ще
успеят да се обединят около някакъв консенсус и да осигурят кворум за работата на парламента, за да могат да се
приемат актуализацията на бюджета на здравната каса, "някои смислени законопроекти" и спешни европейски
директиви и мерките в подкрепа на БНБ.
Притеснително
"Цифрите в държавата към средата на годината са повече от притеснителни. Ще очаквам отговорно отношение по тази
тема", каза държавният глава и добави: "Не бива да бъде блокирана работата на служебното правителство заради
нежеланието да се каже истината за цифрите в държавата и бюджета, както и неговото изпълнение - преди всичко
работата на приходните агенции, както и разходната част. Не бива да се връзват ръцете на едно бъдещо служебно
правителство", каза още той.
За сериозни проблеми с бюджета в последния месец алармират от опозицията - ГЕРБ и Реформаторският блок, като
според последните страната дори е тръгнала към "гръцки сценарий", а явните и скрити дефицити са за близо 10 млрд. лв.
Правителството обаче е на диаметрално различно мнение - според финансовия министър Петър Чобанов става дума за
"политическа истерия", а по думите му България сега била "далеч по-стабилна" в сравнение с миналата година.
Последните публични данни за изпълнението на бюджета към края на май сочат, че състоянието не е розово - дефицитът
е малко над 888 млн. лв. За сравнение, същия период на миналата година е имало излишък от 45.5 млн. лв. От
ведомството обясниха резултата основно с по-високите разходи по европейските програми (-525.7 млн. лв.). Без тях
минусът в националния бюджет бе 363 млн. лв. Същевременно обаче и ситуацията със събираемостта на приходите от
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Агенция "Митници" се влошава. Според публикация във в. "Сега" от понеделник приходите от ДДС и акцизи за
полугодието са с 350 млн. лева по-малко от разчетите, заложени от финансовото министерство (виж карето). Още при
приемането на бюджета в края на миналата година имаше коментари, че заложените очаквания са твърде
оптимистични.
Проблемът със здравната каса
Росен Плевнелиев посочи, че реформата на държавния бюджет е необходима и заради призивите за актуализация на
бюджета на Националната здравноосигурителна каса. "Заради призива на много институции, включително и на хора,
които разбират от здравеопазване, които казват, че ако не се ревизира бюджетът на здравната каса, ние ще имаме
сериозни проблеми към втората половина на годината", каза още Плевнелиев.
За сериозния дефицит там от месеци предупреждават съсловните организации, но в последните седмици нуждата от
подобно действие призна не само ръководството на касата, но и здравният министър Таня Андреева. В последния отчет
на здравната каса ясно се съобщава, че тя свършва парите през септември и иска актуализация на бюджета си с 328 млн.
лв. Всъщност минусът е още по голям - почти половин милиард лева, но институцията ще покрие част от него чрез
преструктуриране на вътрешните разходи.
Предложението за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса все пак има шанс да се класира
за редовното правителствено заседание в сряда (виж карето).
За работата на парламента
Освен ревизия на бюджета от парламента Плевнелиев очаква също предприемане на мерките в подкрепа на БНБ,
адаптиране на някои европейски директиви и приемането на други "смислени" законопроекти. Очаква се във вторник
парламентарно представените партии отново да започнат консултации за целите на парламента до разпускането му.
"Моля се в момента да се обединят около това, че трябва да се обединят. Няма друг шанс. Трябва да осигурят кворум за
парламента и трябва да се свършат тези смислени неща", каза президентът.
Заради кризата с Корпоративна банка, пренесла се впоследствие и към ПИБ, и опасността от масова паника Българската
народна банка (БНБ) предложи, а Йордан Цонев от ДПС скоростно придвижи в парламента предложения за допълнения
в Наказателния кодекс (НК), които по думите на вносителите им трябваше да сложат точка на паниката и да развържат
ръцете на институциите. Проектът предвижда от две до пет години затвор за всеки, който "разпространява
заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат
до всяване на смут и страх в населението".
Ако текстът бъде приет в този си вид, на практика ще бъде криминализирано всяко критично или негативно мнение,
насочено срещу банка - без значение дали е вярно и без значение каква е целта му. Правозащитни и професионални
организации на журналисти, както и Съветът за електронни медии вече изразиха сериозни притеснения, че промените са
твърде рестриктивни, прекалено общо формулирани и това на практика ще доведе до пълна цензура над темата, като
БСП дори отказаха да подкрепят текстовете и те бяха одобрени на първо четене в комисия само с гласовете на ГЕРБ и
ДПС.
√ Хаос заплашва пазара на метални отпадъци
От 13 юли се забранява изкупуването на скрап от физически лица, а плащанията към фирми ще са само по банков
път
Хаос - това се очаква да настъпи на пазара на метални отпадъци след 13 юли. Тогава трябва да влязат в сила ограничения
в Закона за управлението на отпадъци, които ще доведат до блокиране дейността на легалните пунктове за събирането
им. За това алармираха вчера от Българската асоциация по рециклиране (БАР).
Ограниченията
Браншовата организация припомня, че от 13 юли се забранява предаването на отпадъци от физически лица срещу
заплащане на лицензираните площадки за скрап. Търговците ще могат да изкупуват цветни метали и старо желязо само
от компании, като за тях трябва да има документ за произход. Гражданите ще трябва да предават безвъзмездно своите
метални отпадъци или стари електроуреди на общински площадки. Влиза в сила и още едно ограничение в търговията –
на предаващите отпадъци да им се плаща само по банков път.
Още миналата есен пет организации на бизнеса в металургичната индустрия - Българската стопанска камара, Българската
асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на рециклиращата
индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс", настояха в писма до Министерството на околната среда и
водите спешно да бъде променен Законът за управление на отпадъците. Тогава от екипа на министерството заявиха, че
действащата нормативна база ограничава търговията с черни и цветни метали и затруднява преработващата индустрия, и
обеща обществено обсъждане на промени.
Представителите на бизнеса предложиха няколко основни корекции в закона. Първата от тях е да отпадне текстът,
според който физическите лица са длъжни да предават отпадъците си безплатно и само на общински площадки или чрез
компании за разделно събиране на отпадъци. Както и да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци, тъй като
сумите са малки и в повечето случаи не покриват банковите такси за теглене и поддържане на карти. До такива промени
така и не се стигна, а влизащите в сила ограничения заплашват работата на компаниите в този сектор. Група депутати от
миналия парламент сезираха и Конституционния съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.
Законът беше приет преди две години, като целта му беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може по
този начин МВР да ограничи кражбите на метали. Сега от БАР цитират данни от МВР, според които кражбите на черни и
цветни метали за скрап са намалели за това време с близо 60%. Заради поставените много високи изисквания за работа
броят на площадките за скрап намаля от 2300 на около 900.
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Никаква готовност на общините
От Българската асоциация по рециклиране обясняват, че досега няма нито една готова площадка за събиране на скрап в
повече от 260-те общини, което поставя под въпрос изпълнението на закона. Това е така, тъй като местните власти са
наясно, че гражданите нямат стимул да предават отпадъци безплатно. Освен това самите те не разполагат с
необходимите средства за тези инвестиции и очакваха тези текстове от закона да бъдат отменени.
От организацията отбелязват, че с търговия с отпадъци изкарват прехраната си над 600 хил. души и ако те няма да могат
да продават срещу заплащане отпадъци, ще останат без работа в разгара на лятото. Освен това ще се свие драстично
работата на компаниите за търговия и преработване на отпадъци, които имат общ годишен оборот от над 2 млрд. лв.
Последствията
БАР прогнозира ръст на сивия сектор, тъй като търговията с отпадъци между фирми е разрешена. Това ще накара хората
да предават металните отпадъци в нелегални пунктове, който така или иначе не обявават оборотите си. Те от своя страна
ще предадат събраните отпадъци с фалшиви фактури на лицензираните пунктове като отпадък от фирма, обясняват
схемата от асоциацията.
Ако законовата поправка, която забранява предаването на отпадъци срещу заплащане не бъде отменена, индустрията в
България ще изпита сериозно затруднение, категорчни са от бранша. И прогнозират, че "Стомана индъстри" би трябвало
да намали наполовина производството си или да внася скрап от чужбина, което ще оскъпи значително продукцията й.
Същото се отнася и до преработващите цветни метали компании в България.
Вестник Преса
√ Само фирми ще предават скрап
Трябва да носим металните си отпадъци на общинск и площадки, такива няма
От 13 юли влиза забрана физически лица да предават скрап в пунктовете за вторични суровини. Хората трябва да карат
вехториите си на общински площадки, а с метални суровини ще могат да търгуват само предприятия.
„Промяната ще засегне близо 600 хил. души, които редовно събират метални суровини. Те са основно социално слаби и
необразовани хора, които ще бъдат лишени от препитание“, каза пред „Преса“ председателят на Българската асоциация
за рециклиране (БАР) Борислав Малинов.
Мерките обаче се вземат, за да спре краденето релси, което води инциденти с влакове. „Проблемът е, че общински
площадки все още не са създадени, затова нашето искане е забраната да влезе в сила от началото на 2015 г.“, каза
Малинов. Идеята срещала разбиране в Министерството на околната среда и водите. Подготвена е и поправка в Закона за
управление на отпадъците, но липсата на действащ парламент блокира приемането й. Според БАР последиците ще бъдат
негативни за бранша.
Фирмите вече почнали съкращения на персонала. Сега в тях работят около 15 хил. души, но се очаква да бъдат съкратени
5000. На забраната не се радват и металургичните заводи, които работят с евтина местна суровина. В най-затруднено
положение ще бъде „Стомана индъстри“, която е основен потребител на черен скрап. В България се предлагат и вносни
суровини, но те са по-скъпи. В момента килограм старо желязо се изкупува за 35 ст.
Забраната физически лица да предават отпадъци от черни и цветни метали бе въведена
през 2012 г. именно с цел да се спрат кражбите от обществената инфраструктура, както и да секнат посегателствата срещу
частни домове. На фирмите и общините бе даден двегодишен гратисен период, за да се нагодят към новите изисквания.
Но, уви, те пак не са готови.
Вестник Сега
√ Привилегиите за големи проекти у нас не впечатляват чуждия бизнес
Агенцията за инвестиции отчете слаб ефект от рекламата на България зад граница
Въпреки честите совалки на представители на българските правителства до дестинации като Катар и Азербайджан
Българската агенция за инвестиции (БАИ) не е разгледала нито едно искане за издаване на сертификат за голям
инвеститор от тези две страни през 2013 година. Най-активни в запитванията всъщност са били български фирми.
Ведомството на Светослав Младенов е прегледало 17 искания и запитвания как се става инвеститор клас А.
Това става ясно от анализ на Агенцията за инвестиции, представен вчера. В топ 5 на инвестиционните проучвания по
страни освен България са САЩ, Великобритания, Германия и Турция. Друга любима дестинация на властта - Китай, е
поставена на непрестижното 8-о място, а Япония е чак на 31-во. "Все още не можем да привлечем китайски инвеститори,
чиито планове са за купуване на големи предприятия с развити пазари в Европа. България на този етап няма подобни
възможности", обясни заместник-шефът на агенцията Константин Джатев.
През май например фирми от Страната на изгряващото слънце изявиха желание да инвестират във ВЕИ сектора у нас, но
това едва ли ще стане. Причината е, че преди броени дни държавният регулатор обяви трета поредна нулева година за
присъединяването на нови зелени мощности и това ще промени плановете на фирмите.
Близкият изток все пак има свой представител в класацията за инвестиционен интерес към България, но той е поставен
на 15-о място. Агенцията за инвестиции е проучила документи за два проекта на Обединените арабски емирства. Катар
обаче изобщо липсва в списъка. Отсъства и Азербайджан, откъдето България, поне по думите на родните управляващи,
също чакаше големи инвестиции.
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Най-атрактивни за компаниите остават секторите на машиностроенето, електрониката, производството на превозни
средства и авточасти. Традиционно в последните години голям интерес има и към аутсорсинга и информационните
технологии. Атрактивни са и транспортът и логистиката, както и секторът на услугите.
Шефът на агенцията за инвестиции Светослав Младенов не можа да отчете като успешен проекта за реклама на
България, за който бяха дадени 4 милиона лева. В началото на миналата година по CNBC, Bloomberg и CNN се "завъртяха"
клипове за реклама на България като инвестиционна дестинация. И тогава, както и сега обаче е трудно да се каже каква
част от фирмите са избрали страната ни точно заради нея.
Младенов каза, че очаква вложенията у нас да нараснат с 10% през 2014 г. Той очаква инвестициите да бъдат около 1.2
милиарда евро. От началото на годината до края на април привлечените чужди инвестиции са 218 милиона евро, което е
спад от почти 30% в сравнение със същия период на миналата година.
През 2013 година сертифицираните проекти у нас са били 15, а за първите шест месеца на 2014 г. техният брой вече е 15.
Те са на обща стойност от 567 милиона лева, а новооткритите работни места ще бъдат над 7800. Разглеждат се и
документите на компанията "Бългериан Дивелопмънт Холдингс", която се очаква да вложи 1.5 милиарда евро в
мегакомплекса "Св. София" край Елин Пелин. Агенцията работи и по други 28 потенциални проекта на стойност 1.409
милиарда лева, по които се предвижда да бъдат създадени 22 674 работни места.
СПЪНКИ
Три са основните заплахи пред инвеститорите, отчитат от Агенцията за инвестиции. Една от пречките е свързана със
закони, забраняващи на граждани от други държава да инвестират или да развиват бизнес у нас. Демографията и липсата
на работна ръка, както и местната конкуренция също спъват фирмите.
Вестник Монитор
√ Строим „Южен поток” по правилата на ЕС
Проектът е стратегически за Москва и Брюксел
Плевнелиев: Диверсификацията е важна за България. Орешарски: Полагаме всички усилия за реализирането на
газопровода. Лавров: Условията трябва да са взаимноизгодни за всички страни
Президентът Росен Плевнелиев, премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин се разбраха
вчера с дипломат №1 на Русия Сергей Лавров за проекта „Южен поток”. Те се обединиха около тезата, че проектът е
стратегически както за Русия, така и за ЕС, а в частност и за България, и че трябва да се строи по правилата на Брюксел.
„Страната ни ще продължи да подкрепя проектите, които увеличават енергийната сигурност и диверсификацията, но е
важно „Южен поток” да бъде съобразен с европейското законодателство”, отбеляза Росен Плевнелиев по време на
срещата си с Лавров. Държавният глава подчерта, че двете страни имат вековни духовни и културни връзки и трябва
да градят своето партньорство
на прагматична и взаимноизгодна основа. От своя страна Лавров благодари на президента за усилията, които страната ни
полага в съхраняването на военни паметници на Русия. „Историята е мост към бъдещето и тя трябва да се представя
такава, каквато е – не трябва да се манипулира”, съгласи се Плевнелиев.
Премиерът Пламен Орешарски също прие гостуващия в страната ни руски външен министър. Двамата обмениха мнения
за състоянието на търговско-икономическите отношения между България и Русия и представиха позициите на страните
си по кризата в Украйна и проекта „Южен поток”. „Нееднократно сме заявявали силната си заинтересованост от
изграждането на този газопровод. От самото си начало това правителство полага всички усилия за наваксване на
изоставането и постигнахме значителен напредък”, увери госта си премиерът. Той посочи, че спирането на проекта
„Южен поток” е заради започнатата процедура от Европейската комисия срещу България. „Страната ни е представила
коментари по повдигнатите от Комисията въпроси. Смятам, че разполагаме с достатъчно добри аргументи и оставам
оптимист, че те ще бъдат приети”, каза още Орешарски.
Той не пропусна да
приветства руските инвестиции у нас
нарастващия брой руски туристи и граждани, купуващи недвижима собственост по Българското Черноморие. Той обаче
подчерта, че във взаимната търговия се наблюдават отрицателни тенденции по отношение на всички стоки, с
изключение на енергоносителите. Премиерът сподели със своя гост, че е коментирал темата с премиера Дмитрий
Медведев при срещата им в Сочи и са постигнали договореност за провеждането на междуправителствена комисия за
разрешаване на отворените въпроси преди края на тази календарна година. Министър Лавров също посочи различни
проблеми от двустранните търговско-икономически отношения и изрази готовност за следващи разговори.
Темата за реализирането на проекта „Южен поток” бе водеща и при срещата на Сергей Лавров с българския му колега
Кристиан Вигенин. След близо 2-часовите разговори между двамата дипломати стана ясно, че
Русия е склонна да преговаря с ЕС
за изграждането на газопровода. „Потвърждаваме сроковете, които са поставени. Готови сме за конструктивен диалог”,
подчерта Лавров. Той не коментира какви отстъпки е готова да направи Русия, за да стане факт този проект, но подчерта,
че „Южен поток” трябва да се строи при взаимноизгодни условия за всички участници в него. „Ние уважаваме Третия
енергиен пакет, но знаем, че ЕК вече е правила дерогация по него за редица други газопроводи. Считаме, че подходът на
експертите в Брюксел ще бъде разумен. Всичко отговаря на правилата, стига въпросът да не се политизира. Ако
съществува добра воля, всеки един проблем може да бъде разрешен”, категоричен бе руският дипломат. Той изрази
надежда, че проектът скоро да бъде размразен. Освен това заяви, че Русия е готова и за други инфраструктурни и
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енергийни проекти със страните от ЕС. По думите му стратегическото партньорство между Москва и Брюксел трябвало да
преодолее сегашния доста сложен етап.
investor.bg
√ Чобанов: Чуждестранните инвеститори възприеха ситуацията с банките като "шум''
Успехът на емисията 10-годишни ДЦК показа, че инвеститорите имат доверие в България, посочи финансовият министър
Успешното пласиране на български държавни ценни книжа (ДЦК) в края на миналия месец е доказателство, че
чуждестранните инвеститори не са се стреснали от неотдавнашната банкова паника в страната. Такова становище изрази
министърът на финансите Петър Чобанов в интервю за CNBC, добавяйки, че новината е била възприета от пазара като
"шум".
Чобанов опроверга опасенията за нова банкова атака. По думите му българската общественост е наясно, че държавата
подкрепя банковия сектор.
"Успяхме да продадем тези 10-годишни облигации и успехът на емисията показва, че инвеститорите имат доверие",
изтъкна министърът.
На 20 юни Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) забрани на Корпоративна търговска банка (КТБ) да
извършва всякакви дейности съгласно лиценза за банкова дейност. Регулаторът постави под специален надзор
кредитора за срок от 3 месеца, като за същия срок се лишиха от право на глас акционерите в банката с дял от над 10 на
сто.
По-късно от БНБ посочиха, КТБ ще отвори врати отново на 21 юли. Централната банка подчерта, че недостигът на
ликвидност в конкретната банкова група е изолиран случай от цялата системата и не е свързан с функционирането на
останалата част от сектора.
Впоследствие под атака в края на миналия месец бе поставена и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Кредиторът изплати
на своите клиенти 800 млн. лв в рамките на няколко часа.
Новините около двете български банки стимулираха Европейската комисия да одобри схема за предоставяне на
ликвидност на българския банков сектор на стойност 3,3 млрд. лв. "Механизмът ще предостави нужна и пропорционална
ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства", съобщиха от пресслужбата на Комисията.
√ Възможно е повишение на цената на тока от 1 октомври с до 3%
Приходите от увеличението на цената от 1 юли ще отидат изцяло за оздравяване на НЕК, обясни членът на
регулатора Илиян Илиев
Има вероятност за "актуализация на цената на електричеството" от 1 октомври в посока нагоре, обясни в ефира на БНТ
членът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Илиян Илиев.
Поскъпването на електричеството ще зависи от анализите на регулатора и отговорът на жалбите, изпратени до
Европейската комисия, касаещи дългосрочните договори за ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3", обясни
експертът.
„Възможно е от 1 октомври да се актуализира цената с до 3%“, заяви още той.
Увеличението от 1 юли е било с цел заздравяване на Националната електричества компания (НЕК), обясни още Илиев.
„Всичките приходи няма да отидат в електроразпределителните дружества, а ще бъдат съсредоточени само да поемем
дефицита в НЕК“, допълни той.
Експертът обясни, че очаква в най-кратки срокове Европейската комисия да отговори на внесените жалби по отношение
на дългосрочните договори. Крайният срок за това е до два месеца.
Илиев обясни, че договорите с двете централи – ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3", са сключени с НЕК, която
е изцяло държавна компания. Според Третия либерализационен пакет има нарушение на правилата за отпускане на
нерегламентирана държавна помощ за централите, посочи още той.
Илиев категорично отхвърли съмненията, че има политически натиск върху ДКЕВР. Показаните регулаторни одити и
действията за оздравяване са доказателство за липсата на натиск, смята членът на енергийният регулатор.
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