Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник 24 часа
√ Орешарски: Основните макроикономически параметри не са влошени
Основните ключови макроикономически и финансови параметри не са влошени спрямо миналата година. Това заяви
министър-председателят Пламен Орешарски след среща с представителите на работодателските и бизнес организации,
съобщиха от пресслужбата на МС.
Премиерът обсъди актуалните въпроси на икономическата политика и развитие на работна среща в Министерския съвет
с изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев.
Орешарски изтъкна, че в редица сектори има проблеми, които обаче не са функция на последната година, а на по-дълъг
период от време. Той подчерта, че основните ключови макроикономически и финансови параметри не са влошени
спрямо миналата година.
"Коментирахме различни възможности за решение на ситуацията със Здравната каса и как да се намали напрежението от
непремереното говорене на всички политици", изтъкна Божидар Данев.
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България: Не сме съгласни, че държавата е фалирала или е
пред фалит
София. Не сме съгласни, че държавата е фалирала или е пред фалит. Това каза председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев по време на срещата между представителите на синдикати и
работодатели с ГЕРБ в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Държавата няма да фалира, ако не я
фалирате вие – политиците”, заяви Велев. По думите му, икономиката се е развивала добре, а борсата за една година (до
30 май) е качила 40%, а само за месец юни има 20% понижение. Той допълни, че кризата с банките до голяма степен е
била създадена отново от политици и след като тя се е решила, борсата е върнала обратно 10%. „Никой не е по-голям от
пазара, там са хиляди участници, които с парите си казват какво очакват и какво ще се случи”, подчерта Велев. Той заяви,
че сега е важно да се приемат закони, които ако не се приемат, ще бъде изпусната още една година и посочи като такива
законите за училищното и професионалното образование.
Велев допълни, че не очаква от партиите да се харесват или да бъдат обичани от гражданите, а очаква от партиите да
работят и да не нагнетяват напрежението.
Информационна агенция БГНЕС
√ В. Велев: Не сме съгласни, че държавата е фалирала
Ние не сме съгласни, че държавата е фалирала или е пред фалит. Тя няма да фалира, ако не я фалирате вие политиците.
Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
и придружаващи го депутати.
Велев бе категоричен, че АИК не би желала да бъде вкарвана в партийно политически разговори. Ние подкрепяме
политики или не подкрепяме политики. Очакваме две неща, не очакваме от партиите да се харесват или обичат, но
очакваме да работят. Очакваме от вас да работите и очакваме от вас да не нагнетявате напрежението, защото видяхме
какво се случи, каза Велев. Той каза, че категорично се противопоставя на нагнетяване на напрежението и на
представяне на нецялата информация или манипулативно поднесено информация .
Велев подчерта, че е важно е да се приемат закони, заради които може да бъде изгубена цяла година. Законът за МВР
по-важен ли беше, според вас, от закона за професионалното образование, за училищното образование, попита Бойко
Борисов и каза, че "те си избраха тези закони и викнаха "Атака" да ги гласуват. Стигна се до спор, в който Борисов каза, че
го притеснява "множественото число" в декларацията им за политиците и каза, че "ГЕРБ не са виновни, че са победили и
че те са слаби".
"Г-н Борисов вие сте виновни с това, че казвате, че държавата ще фалира и за хората се получава едно внушение да се
редят на опашките в банките", каза Велев. Тук се чу пък възглас от всички от ГЕРБ, а Борисов каза: "Г-н Велев, я се дръжте
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прилично" и заговори за Сергей Станишев, който излизал и говорил, че ГЕРБ преял с държавния резерв и продължи за
парите от резерва, с които са платени пенсиите.
Борисов поиска коректност и към двете страни в залата. "Аз освен упреци към нас и к`во било добро, ама то, ако е добро,
няма да се тресе държавата...", каза Борисов и попита кое в момента е добро. Наложи се да му се отговори, че
здравеопазването е една от най-нереформираните системи, а НЗОК тече като пробито корито – там колкото и пари да се
дадат всичките ще бъдат изхарчени. В един момент в спора се включи и Лиляна Павлова, която заговори, че МС трябва
да внесе проектозаконите за актуализация на НЗОК, защото Велев каза, че Орешарски не внася законопроекти и не прави
програма. "Първо да си пуснеш фиша от тотото, после да чакаш да спечелиш", аргументира се тя. /БГНЕС
econ.bg
√ Орешарски обсъжда с бизнеса как да се реши проблема с НЗОК
На работната среща е станало дума и за основни макроикономически параметри
Решаването на ситуацията със Здравната каса и как да се намали непремереното говорене на всички политици. Това са
били едни от темите, които са обсъдени от премиера Пламен Орешарски, изпълнителния председател на Българска
стопанска камара (БСК) Божидар Данев и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев на работна среща в министерски съвет.
„Коментирахме различни възможности за решение на ситуацията със Здравната каса и как да се намали напрежението
от непремереното говорене на всички политици“, изтъкна Данев.
Те са разговаряли и за актуалните въпроси на икономическата политика и развитие.
Премиерът изтъкна, че в редица сектори има проблеми, които обаче не са функция на последната година, а на по-дълъг
период от време.
Орешарски подчерта, че основните ключови макроикономически и финансови параметри не са влошени спрямо
миналата година.
Вестник Банкеръ
√ Финансовите ни параметри са стабилни, увери премиерът
"Основните макроикономически и финансови параметри на държавата не са влошени спрямо миналата година", заяви
премиера Пламен Орешарски на работна среща в Министерския съвет с изпълнителния председател на БСК Божидар
Данев и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, информират от пресслужбата
на правителството.
По думи на премиера в редица сектори има проблеми, които обаче не са функция на последната година, а на по- дълъг
период от време. По време на срещата министър-председателят Орешарски е обсъдил актуалните въпроси на
икономическата политика и развитие.
"Коментирахме различни възможности за решение на ситуацията със Здравната каса и как да се намали напрежението от
непремереното говорене на всички политици", изтъкна Данев.
Вестник Капитал Daily
√ Партиите подкрепят отпускането на още средства за здравната каса
Още не е ясно откъде могат да дойдат исканите 328 млн. лв. и ще се стигне ли до актуализация на държавния
бюджет
БСП и ДПС са готови да обсъждат актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и тя да
бъде гласувана, след като бъде внесена от правителството в парламента. Това обявиха председателят на групата на
левицата Атанас Мерджанов и лидерът на ДПС Лютви Местан във вторник след консултациите на парламентарно
представените партии за работата на Народното събрание. Ден по-рано от ГЕРБ вече поставиха условие ревизията на
бюджета на касата да влезе в програмата на депутатите, срещу което партията на Бойко Борисов обеща да осигури
кворум.
Така на практика основните политически сили застанаха зад потвърденото във вторник от надзорния съвет на НЗОК
спешно искане за допълнителни 328 млн. лв. за здраве. Все още обаче не е ясно как и откъде кабинетът може да осигури
средствата, заради които вероятно ще се наложи актуализация и на държавния бюджет за 2014 г., както поиска и
президентът Росен Плевнелиев в понеделник.
Ще има ли средства
Въпреки че преди седмица премиерът Пламен Орешарски обяви, че не вижда причина за преразглеждане нито на
държавния, нито на бюджета на НЗОК, във вторник той е обсъдил големия дефицит в сектора с представители на бизнес
организации и синдикатите, на която е казал, че има няколко варианта за актуализация на държавния бюджет - според
думите на председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев и на председателя на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев, които са присъствали на срещата.
Все пак подобна информация липсва в изпратеното от пресцентъра на премиера съобщение до медиите. В него се казва
само, че според премиера основните ключови макроикономически и финансови параметри не са влошени спрямо
миналата година.
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Миналата седмица Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването и оглавяващ надзора на касата, заяви, че
държавата едва ли ще може да осигури повече от 200 млн. лв. от исканите 328 млн. лв., тъй като в противен случай
държавният дефицит ще надхвърли 2% от БВП. А това означава да се нарушат разпоредбите на Закона за публичните
финанси. Отпускането на само 200 млн. лв. обаче ще бъде само частично решение, а според председателя на лекарския
съюз Цветан Райчинов минимумът, който биха приели, е 250 млн. лв. - т.е. да остане малък дефицит, който да може да се
покрие следващата година. Евентуална актуализация на държавния бюджет дава повече възможности за осигуряване на
тази или на пълната сума.
Какво решиха партиите
Освен подкрепа за ревизията на парите за НЗОК парламентарните партии (без "Атака", която не присъства на
консултациите) са се разбрали в следващите три дни да работят по програмата на НС от миналата седмица, която
пропадна заради липса на кворум. Сред тях са промени в Закона за автомобилните превози, поправки в закона за
офшорките на Йордан Цонев (ДПС), Закон за защита на растенията, заради който има наказателна процедура срещу
България, обсъждане на президентското вето на ограниченията върху търговските вериги, промени в Закона за защита на
потребителите и в Закона за професионалното образование и обучение, както и няколко ратификации на международни
споразумения.
Лидерът на ГЕРБ не бе там, а вместо него присъства зам.-председателят на групата Цецка Цачева, макар и да дойде с час
закъснение. Тя увери, че ГЕРБ ще участва в работата на парламента само по съгласуваната програма. "Всички други
движения по този дневен ред ще считаме за провокация към нас", каза по-късно и Борисов.
Какво предстои в парламента
Следващия вторник отново ще има среща между партиите за по-нататъшната работа на парламента, съобщи и лидерът
на ДПС. Според Люви Местан трябва да бъдат гласувани и промените в Наказателния кодекс, въвеждащи цензура върху
информацията за банките. Местан отбеляза, че ДПС ще настоява между първото и второто четене текстовете да бъдат
така прецизирани, че да не се застрашава свободата на словото.
Атанас Мерджанов от левицата пък поясни, че не са обсъждани въпросите за промени в Закона за тютюна и избора на
главен съдебен инспектор. "Имахме коректно съгласие да продължи работата по законопроектите от миналата седмица.
Следващия вторник от 13.00 часа ще имаме нови консултации на база на това какво сме свършили тази седмица плюс
ако има нови предложения, но сме уточнили в съгласие между трите парламентарни групи парламентът да продължи да
работи до края на юли", посочи той.
cross.bg
√ Работодатели: Не очакваме от партиите да се харесват или обичат, очакваме да работят
/КРОСС/Ние не сме съгласни, че държавата е фалирала или е пред фалит. Тя няма да фалира, ако не я фалирате вие
политиците, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) на среща с лидера на ГЕРБ
Бойко Борисов и придружаващи го депутати,.
По време на дискусията председателят на БСК Божидар Данев подчерта, че страната се управлява зле от доста време и
помоли политиците да седанат на една маса и да си свършат работата по важните проекти, каквито са енергийните.
Велев бе категоричен, че АИК не би желала да бъде вкарвана в партийно политически разговори. Ние подкрепяме
политики или не подкрепяме политики. Очакваме две неща, не очакваме от партиите да се харесват или обичат, но
очакваме да работят. Очакваме от вас да работите и очакваме от вас да не нагнетявате напрежението, защото видяхме
какво се случи, каза Велев. Той каза, че категорично се противопоставя на нагнетяване на напрежението и на
представяне на нецялата информация или манипулативно поднесено информация .
Велев подчерта, че е важно е да се приемат закони, заради които може да бъде изгубена цяла година. Законът за МВР
по-важен ли беше, според вас, от закона за професионалното образование, за училищното образование, попита Бойко
Борисов и каза, че "те си избраха тези закони и викнаха "Атака" да ги гласуват. Стигна се до спор, в който Борисов каза, че
го притеснява "множественото число" в декларацията им за политиците и каза, че "ГЕРБ не са виновни, че са победили и
че те са слаби".
"Г-н Борисов вие сте виновни с това, че казвате, че държавата ще фалира и за хората се получава едно внушение да се
редят на опашките в банките", каза Велев. Тук се чу пък възглас от всички от ГЕРБ, а Борисов каза: "Г-н Велев, я се дръжте
прилично" и заговори за Сергей Станишев, който излизал и говорил, че ГЕРБ преял с държавния резерв и продължи за
парите от резерва, с които са платени пенсиите.
Борисов поиска коректност и към двете страни в залата. "Аз освен упреци към нас и к`во било добро, ама то, ако е добро,
няма да се тресе държавата...", каза Борисов и попита кое в момента е добро. В един момент в спора се включи и Лиляна
Павлова, която заговори, че МС трябва да внесе проектозаконите за актуализация на НЗОК, защото Велев каза, че
Орешарски не внася законопроекти и не прави програма. "Първо да си пуснеш фиша от тотото, после да чакаш да
спечелиш", аргументира се тя.
"Да не ме слагате в думата политиците", каза Борисов и посочи, че за това, че Дянков е направил еди-какво си , той му е
поискал оставката. Виновните в ГЕРБ си понесоха отговорност - няма ги на тази маса, каза той.
След като Велев каза, че от Борисов се иска да си говорят и да работят, Борисов каза: "Не мога да си говоря с тях, аз ходих
на всички консултации - излъгаха ме".
Божидар Данев от БСК призова за по-голямо спокойствие и каза, има чувството, че Борисов като че ли им се кара. Той
каза, че са убедили Пламен Орешарски да внесе предложение за актуализация на бюджета, а той им отговорил, че има
има намерение.
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Данев подчерта на срещата, че страната не се управлява добре през последните години и че молят в този възлов момент
за съгласие по големите енергийни проекти. Седнете на масата в рамките на един месец, актуализирайте бюджета на
НЗОК, каза той и се обърна към бившата здравна министърка от ГЕРБ: "Г-жо Атанасова и вие изхарчихте 300 млн. лева от
НЗОК и без да дадете отчет. "Защо не дадохте отчет какво направихте с 300 млн., които вие взехте от НЗОК, вие лично",
каза той и посочи, че за 4 години подред правителството на Борисов внасяло по-малко пари отколкото е необходимо.
Данев репликира и Борисов, който по-рано на срещата каза, че не е имало проблем да се среща с всички тях. "Не е вярно
вие се виждате само с една организация", каза той, а Борисов отговори, че ще поправят тази грешка още следващата
седмица.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров припомни за липсата на реформи, които не са от една година. За НЗОК той
припомни времето на Симеон Дянков, издърпал 1,5 млрд. от здравните вноски.
Борисов все пък похвали един министър от кабинета на Пламен Орешарски. "Адемов е може би единственият свестен
министър от това правителство", каза той.
dir.bg
√ Бизнес и синдикати поставиха исканията си пред ГЕРБ
Ние не сме съгласни, че държавата е фалирала или е пред фалит. Тя няма да фалира, ако не я фалирате вие политиците.
Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (AIK) на среща с лидера на ГЕРБ Бойко
Борисов и придружаващи го депутати, цитиран от БГНЕС.
В срещата участваха представители на бизнес и синдикални организации. Преди дни те излязоха с декларация с
категорични искания към политиците, най-вече да работят. Партиите се вслушаха и договориха дневен ред за оставащите
дни на това Народно събрание.
Борисов пък заяви, че за него винаги е било важно отговорността да бъде персонална и "всеки да знае каква му е вината
– дали е партия, дали са опозиция, дали са управляващи".
Велев бе категоричен, че АИК не би желала да бъде вкарвана в партийно политически разговори.
"Ние подкрепяме политики или не подкрепяме политики. Очакваме две неща, не очакваме от партиите да се харесват
или обичат, но очакваме да работят. Очакваме от вас да работите и очакваме от вас да не нагнетявате напрежението,
защото видяхме какво се случи", каза той.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал каза, че категорично се противопоставя на манипулативно
поднесена информация.
"Г-н Борисов вие сте виновни с това, че казвате, че държавата ще фалира и за хората се получава едно внушение да се
редят на опашките в банките", каза Велев.
Тук се пък възглас от всички от ГЕРБ, а Борисов каза, цитиран от БГНЕС:
"Г-н Велев, я се дръжте прилично".
После заговори за Сергей Станишев, който излизал и говорил, че ГЕРБ преял с държавния резерв и продължи за парите
от резерва, с които са платени пенсиите.
Лидерът на ГЕРБ бе категоричен, че не е съгласен под думата "политици" да се слагат под един знаменател ГЕРБ и тези,
които "една година без принцип, без никакво споразумение управляват".
"Аз не приемам от синдикат да ми се казва "оня, дето ще се върне на бял кон", добави Борисов.
Бизнесът и синдикатите настояха ГЕРБ да влиза в залата и да се приемат нужните актуализации. Д-р Константин Тренчев,
президент на КТ "Подкрепа", заяви, че драмата в здравеопазването е страховита.
"Ако можеше без кворум, ГЕРБ щеше да управлява. Този, който иска да се нарича премиер, трябва да си осигури 121
депутати в парламента", така им отговори Борисов и допълни, че не опозицията трябва да прави кворума.
В сегашното състояние на държавата няма система, която да не е в колапс, каза на бизнеса и синдикатите Бойко Борисов
и изреди, цитиран от "Фокус":
Здравеопазването е в колапс, 491 млн.лв. трябва актуализация там. Когато ние преди една година бяхме против
роднинските назначения в Министерството на здравеопазването, вие си затраяхте.
Много от вас знаят какво се прави се готви да се направи като залог за 5 и 6 реактор на АЕЦ "Козлодуй". Двата реактора
ще струват повече от 600 млн. евро. Същевременно в Париж върви дело 1,8 млрд. евро (За АЕЦ "Белене"). Неустойките
по "Южен Поток", ако продължи това надлъгване с ЕК, са 380 млн. евра;
В банките също с държавни пари трябва да се осигури спокойствието на хората;
Искам внимателно да чуя и работодателите за безумно контрактуваните договори за около 1 млрд, за които няма
финансиранеи, трябва ли сега да бъдат посочени в дефицита или октомври, което и да дойде правителство трябва да ги
плати и, ако не ги плати кой ще ги плати?;
Какво би направило служебното правителство, ако не се актуализира бюджетът и парите не стигнат.
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Вестник Труд
√ 16 хиляди безработни по-малко
"Безработицата през миналия месец е намаляла и е стигнала до 10,7 на 100", каза изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта Асен Ангелов, съобщи Дарик.
16 247 с по–малко са безработните за юни в сравнение през май. Регистриралите се в бюрото по труда са 351 252 или с
335 по-малко от същия период през 2013 година.
Най-голямото намаление на безработните от 2004 г. досега през юни спрямо май се отчита през тази година“, каза
Ангелов. От агенцията посочиха, че от началото на годината броят на безработните е намалял с 50 хиляди.
Ангелов допълни, че по програми тази година работят над 40 хиляди души по-малко и въпреки това нивото на
безработните е паднало. Новорегистрираните безработни са 26 597 с 5966 по-малко от юни 2013 година. Свободните
работни места са 6000.
√ Чобанов: Международните инвеститори имат доверие на България
Българската общественост е наясно, че държавата стои зад банковия сектор и го подкрепя с всички възможни ресурси.
Одобрената от Европейската комисия държавна помощ даде възможност да осигурим незабавна ликвидност на
застрашената от атаки банка в случай на необходимост.
Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов в интервю за CNBC, съобщиха от Министерството на финансите.
„Хората осъзнават, че това е криминално деяние и няма нищо общо с фундамента на системата”, подчерта Петър
Чобанов.
Министърът на финансите опроверга опасенията за нова банкова атака, като основание за това дава успехът на
последната емисия външен дълг, която беше пласирана на международните капиталови пазари.
„Добрата цена на облигациите, ниската доходност, спредът спрямо осреднения лихвен суап и спрямо германските
федерални облигации показват, че международната инвеститорска общност има доверие в България”, коментира той.
Министър Чобанов разкри още, че по време на разговорите си с тях е станало ясно, че пазарът е възприел
неотдавнашната ситуация като „шум”. Според него силните макроикономически и фискални показатели също са много
важни за инвеститорите и те ще продължават да проявяват интерес към България.
√ Бързите кредити стават бавни
Бързите заеми ще станат по-бавни, по-недостъпни и със сигурност няма да поевтинеят след 23 юли, когато влиза в сила
таванът върху лихвите в сектора. Това стана ясно от изказвания на шефове на фирми в бранша, които вече са обединени
в Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК).
Изискванията към клиентите на бързите заеми след две седмици ще се завишат, стана ясно от думите на Неделчо Спасов
от “Изи Кредит” и Любомир Танкишев от “Кеш Кредит”. За много от продуктите вече ще се изискват поръчители и
застраховки. Ще се прави по-подробно проучване на доходите. Част от по-рисковите заеми ще изчезнат, а има вариант
на хората да се предлагат назаем по-големи суми, за да има финансова изгода от предоставянето им. Вероятно част от
хората просто няма да бъдат обслужени и ще се пренасочат към сивия сектор, прогнозираха от асоциацията.
Цената на кредита след 23 юли ще се формира по доста по-сложен начин в сравнение със сегашния, като ще включва
най-различни такси за отделните компоненти на услугата, стана ясно още от обясненията на Спасов и Танкишев. “За
съжаление вече няма да е възможно разходите да бъдат представяни достатъчно прозрачно и за клиентите ще е потрудно да сравняват офертите на отделните компании”, посочи Спасов.
С промените в Закона за потребителския кредит се слага таван на годишния процент на разходите на бързите заеми в
размер на малко над 50%. Премахват се част от таксите, а други се ограничават, като например наказателната такса при
просрочие, която ще може да е до законовата лихва.
Телефон за жалби
Национален “горещ” телефон за оплаквания и сигнали от потребители на бързи кредити ще открие скоро Асоциацията за
отговорно небанково кредитиране. Към нея ще заработи специална етична комисия, която ще разглежда жалбите.
Вестник 24 часа
√ БГ фирми ще внасят скрап заради ограничения
Големите металургични предприятия у нас ще бъдат принудени да внасят скрап, което ще повиши драстично разходите
им. Това заяви за “24 часа” шефът на Българската асоциация за рециклиране Борислав Малинов. Причината е, че от 13
юли влизат в сила ограничения в закона за управление на отпадъците. Според тях физически лица ще могат да предават
скрап от черни и цветни метали само безвъзмездно, и то на общински площадки. Досега обаче няма нито една такава.
Друго ограничение е плащането за скрап да става само по банков път.
Така, за да се осигури суровина, ще трябва да се внася скрап например от Румъния, но само транспортът от Букурещ до
Русе струва 14 евро на тон, обясни Малинов. Оскъпяването щяло да изкара на загуба някои заводи. Засегнати от
ограниченията били фирми като “Стомана индъстри”, “Юникор мед - Пирдоп” и “София - мед”.
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Забраните в закона ще доведат и до бум на кражбите на метали, твърди Малинов. Според него ръстът им ще е поне 3040%. Причината е, че на легалните скрападжии няма да е позволено да купуват от граждани и те ще се насочат само към
нелегалните. Така оборот от 1,8 млрд. лв. годишно ще се насочи изцяло към сивия сектор.
В същото време досега по данни на МВР с мерките, въведени от легалните скрападжии, кражбите на метали са намалени
с 60 на сто.
Надяваме се депутатите да влязат в пленарна зала и ограниченията да бъдат отменени, коментира Малинов. За да има
кворум в комисията по околна среда, било задължително да се съберат 10 народни представители. Вече имало внесено
предложение в парламента ограниченията да влязат от 1 януари 2015 г. вместо от 13 юли 2014 г.
До дни се очаквало и решението на Конституционния съд, който да се произнесе за забраните. Българската асоциация за
рециклиране има намерение и да сезира Европейската комисия за ограничаването на конкуренцията с изискването
гражданите да предават скрап само на общински площадки, но не и на частни.
Делото в Брюксел ще се води от английски адвокати. Те преди години спечелили подобно дело с въведени ограничения
във Великобритания. След произнасянето на Брюксел, че се нарушава конкуренцията, били отменени.
Забраните у нас са лобистки и са в полза на организациите за опаковки, казват от асоциацията. Когато човек няма къде да
предаде например стария си чугунен радиатор, ще го остави до контейнерите. После организациите по отпадъците ще го
вземат и продадат на лицензираните площадки.
Забраните имат и огромен социален ефект, 600 000 души ще останат без доходи, показват анализите на асоциацията. Те
получавали между 5 и 20 лв. дневно за предаването на старо желязо.
Ограниченията за скрапа в закона за отпадъците ще увеличат кражбите с 30-40%, твърдят от бранша.
Вестник Капитал Daily
√ Здравната каса поиска актуализация на бюджета си с 328 млн. лв.
Институцията може сама да компенсира не повече от 163 млн. лв.
Надзорният съвет на здравната каса гласува искане за актуализация на бюджета й с 328 млн. лв. във вторник. То спешно
беше изпратено до Министерството на здравеопазването. От своя страна министър Таня Андреева увери, че ще внесе
законопроекта за разглеждане в правителството. Очакванията са това да стане най-късно до края на седмицата.
В надзора на касата участват четирима представители на държавата, по двама от работодателските и синдикалните
организации и един представител на пациентите. Още преди две седмици те разгледаха доклад за полугодието и отчет
за миналата година, в които НЗОК ясно е посочила, че не достигат пари за болнична помощ, лекарства и импланти, тъй
като потреблението е много по-високо от заложеното в бюджета.
Управляващите бяха предупредени, че тази година се очертава дефицит от около 400 млн. лв. в плащанията за здраве,
още при гласуването на проектобюджета на НЗОК през октомври от управителя д-р Румяна Тодорова. През миналата
година здравната каса свърши парите през октомври и се наложи да плаща последното тримесечие със средства от
бюджета за тази година. Става въпрос за сума над 200 млн. лв.
Защо парите не стигат
Здравната система е абсолютно нереформирана – в нея няма добре работещи спешна, доболнична и болнична помощ.
Основните плащания за сектора идват от здравната каса и здравното министерство. Бюджетът на НЗОК обаче се
определя не на базата на реалните потребности от медицински услуги, а на база на събрани вноски и трансфер от
държавата, който е твърда сума. За тази година са планирани общо 2.809 млрд. лв. приходи, или със 100 млн. лв. повече
спрямо предходната. От тези пари 1.8 млрд. лв. идват от здравни вноски на 1.6 млн. души осигурени в частния сектор.
Още 975 млн. лв. идват от вноски на деца, пенсионери, държавни служители, студенти, майки, съдебна система, армия и
полиция, или 4.5 млн. души. Техните вноски се плащат от държавата, но парите са твърда сума, без всеки от осигурените
да получава минимална осигуровка. Тези пари винаги са една и съща сума. Шест години поред тя беше 941 млн., от 2013
г. е увеличена с 34 млн. лв. Според изчисленията на Българския лекарски съюз (БЛС), ако държавата плаща пълната сума
на осигурените от нея лица, в бюджета на НЗОК ще постъпват около 500 млн. лв. годишно допълнително.
Около 2 млн. души нямат здравни осигуровки. По закон те ползват Спешна помощ безплатно и държавата трябва да
плаща на болниците за лечението им, ако те нямат възможност.
Защо дефицитът е толкова голям
Ако не се вземат предвид платените задължения от миналата година (200 млн. лв.) и недостигащите пари по бюджет
(още около 200 млн. лв.), здравната каса има и няколко други причини да е на по-голям дефицит, които е посочила в
доклада си. България е с отрицателен демографски прираст, висока смъртност, висока заболеваемост от диабет,
сърдечно-съдови заболявания и рак, броят на възрастното население непрекъснато се увеличава, като в същото време
здравословното му състояние е лошо. Над 1.5 млн. души в страната страдат от хронични заболявания, чието лечение
струва скъпо и често налага престой в болница. Годините живот в здраве в България са по-малко с около 8 години при
мъжете и 12 години при жените в сравнение с останалите страни от ЕС.
Доболничната помощ не може да приеме целия този поток от пациенти. Причината е, че тя също има лимити за лечение
и изследвания – това са т. нар. направления. Когато те свършат, личните лекари могат да препоръчат на пациента платен
преглед или да го изпратят в болница.
Самите болници имат стимул да приемат колкото може повече пациенти, тъй като от това зависи заплащането на
дейността им. А и най-добрите специалисти са съсредоточени в тези здравни заведения. В същото време за лечението на
един болен се заплаща една и съща сума, независимо от това къде е извършено и какво е качеството му. Тя не зависи от
реалната себестойност на операцията или лечението, а от бюджета на здравната каса. Според лекарите НЗОК заплаща
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средно 70% от себестойността на лечението на всеки пациент. Затова болниците имат стимул да приемат повече леки
случаи, за да компенсират разходите за по-тежко болните пациенти. Въпреки това здравните заведения работят на
загуба и дълговете само на държавните са около 500 млн. лв. Част от големите държавни болници дори вече нямат
ресурс да лекуват пациентите си и ги карат да си носят от вкъщи храна и лекарства, като например тези в Стара Загора и
Хасково.
Така за поредна година най-скъпата дейност в здравеопазването – болничната помощ – нараства въпреки заложените
лимити за прием на пациенти. Както и преди обаче, клиниките не получават навреме парите си за пациентите над
лимита. Проверката дали някой наистина е бил лекуван отнема около 1-2 месеца след предаването на документите. А
нередовните плащания са причина болниците трудно да се разплащат с доставчиците си и с персонала.
В бюджета на здравната каса за поредна година не бяха заложени и необходимите средства за импланти и за лекарства,
особено за болни от рак. Това са другите пера, по които има преразход, който няма как да бъде покрит.

Вестник Преса
√ Строителството на ''Южен поток'' в морето започва тази есен
Полагането ще започне след заваряването на тръбните секции на специалния кораб Castoro Sei в българското
пристанище Бургас, съобщи ИТАР-ТАСС
''Компанията South Stream Transport B.V. планира тази есен да започне полагането в морето на първата отсечка от
газопровода "Южен поток". Това гласи съобщението на компанията оператор на морската част от проекта, огласено след
заседанието на наблюдателния съвет на South Stream Transport B.V.
Полагането ще започне след заваряването на тръбните секции на специалния кораб Castoro Sei в българското
пристанище Бургас. Този май в града бяха доставени първите тръби за морския участък на газопровода. Информацията
е на ИТАР-ТАСС.
√ Работодателите предпочитат младежи със средно образование
От бакалаври се нуждаят едва 15 на сто от компаниите, а от магистри 10 на сто
Половината от анкетирани от Агенцията по заетостта работодатели заявяват, че предпочитат да наемат младежи със
завършено средно или средно специално образование. От бакалаври се нуждаят 15 на сто от компаниите, а от магистри
10 на сто. Това каза изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.
Ангелов представи междинни резултати от онлайн проучване на Агенцията, в което за десет дни са се включили над 3700
работодатели. Проучването е непосредствено преди началото на схемата "Младежка заетост", първата по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, изпълнявана от АЗ. Общата стойност е 35 млн.лв, като
първоначално 20 млн.лв. ще бъдат отпуснати от националния бюджет, а на по-късен етап те ще бъдат възстановени от
ЕК. "Младежка заетост" ще позволи на около 7500 младежи до 29 години да се включат в стаж или обучение в работна
среда.
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Най-много работодатели в сферата на услугите (туризъм, ресторантьорство) търсят младежи за стаж или обучение - 30 на
сто от участвалите в анкетата. Младежите имат най-големи възможности за стаж като бармани, сервитьори, готвачи,
продавач-консултанти, уточни Ангелов. Интерес към схемата проявяват работодателите от цялата страна, като за
момента най-много заявки има от Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Бургас, Видин, Кърджали.
По думите на Ангелов от Агенцията очакват в следващите етапи на анкетата да се включат повече работодатели, които
имат интерес към висококвалифицирани специалисти.
По-голямата част от работодателите - 65 на сто, заявяват, че имат възможност да сключат договори по схемата още през
септември.
Безработните младежи през юни 2014 година са с 6000 по-малко в сравнение със същия месец миналата година.
Регистрираните безработни младежи до 29 г. са 58 575, което е 16,7 процента от всички безработни, информираха от
Агенцията по заетостта.
√ Безработицата през юни е намаляла
В бюрата по труда са регистрирани 351 252 безработни, с 335 по-малко в сравнение с юни 2013 година
Безработицата през миналия месец е била 10,7 на сто, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен
Ангелов на пресконференция днес, предаде Дарик.
Броят на безработните е намалял през юни спрямо май с 16 247 души, отчетоха от Агенцията по заетостта. В бюрата по
труда са регистрирани 351 252 безработни, с 335 по-малко в сравнение с юни 2013 година.
Най-голямото намаление на безработните от 2004 г. досега през юни спрямо май се отчита през тази година, посочи
Ангелов. От началото на годината броят на безработните в България е намалял с 50 000, допълни той.
По думите на Ангелов намаляването на безработицата е постигнато в условията на по-малка зависимост от субсидирана
заетост - по програми работят над 40 хиляди души по-малко в сравнение с миналата година.
На работа през юни са постъпили 25 040 безработни, с 2586 по-малко спрямо май 2014 г., а спрямо юни 2013 г.
започналите работа се увеличават с 3652-ма.
Постъпилите през юни на работа по програми за заетост и схеми на "Човешки ресурси" са 5986. По мерки от Закона за
насърчаване на заетостта през миналия месец са започнали работа 116 души, почти колкото през май и с 398 души помалко от юни миналата година.
Новорегистрираните безработни през юни са 26 597, със 187 по-малко от предходния месец и с 5966 по-малко спрямо
юни 2013 година.
В момента според бюрата по труда има 6463 незаети работни места, информира Ангелов. По думите му всеки ден
свободните работни места са не по-малко от 6000, а достигат и 8000. Ангелов посъветва безработните да заемат
свободните работни места дори и да са в друго населено място, за да не губят трудови навици.
√ През май НСИ отчита: Спад на промишленото производство, ръст в строителството
Оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, се понижава през май с 0,1% на
месечна база, запазвайки негативната тенденция, която беше в сила от февруари насам, сочат данните на НСИ
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява през май с 0,7% в
сравнение с април, когато беше регистрирано слабо повишение от 0,2%, показват данни на Националния статистически
институт (НСИ). Това представлява понижение на промишленото производство в страната за трети от петте месеца от
началото на годината.
Спрямо май 2013-а година календарно изгладеният индекс на промишленото производство обаче регистрира ръст от
4,9% през петия месец на настоящата година след повишение с 3,7% през април, запазвайки позитивната тенденция на
растеж в сила от януари насам.
Индексът на НСИ на продукцията в сектор "Строителство" се повишава през май с 1,7% на месечна база след слабо
понижение с 0,1% през април и след спад с 1,5% през март, като по този начин строителният сектор се върна на пътя на
растеж, който беше в сила през първите два месеца на годината.
На годишна база строителството през май 2014-а година (спрямо април 2013-а) също отчита солиден ръст от 6,2% след
понижение с 1,5% през април, което представляваше първо влошаване в сектора от началото на годината.
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през петия месец на годината. Оборотът в търговията на
дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, се понижи през май с 0,1% на месечна база след след с 0,7% през
април, запазвайки негативната тенденция, която беше в сила от февруари насам. Това е ясен знак за продължаващо
влошаване на вътрешното потребление в нашата страна, показват данните на НСИ.
На годишна база оборотът в търговията на дребно през май нараства с 1,3% спрямо същия месец на 2013-а година, но
това представлява поредно рязко забавяне на продажбите на дребно след тяхно повишение с 2,2% през април, с 5,6%
през март, с 9,3% през февруари и със 7,3% в началото на годината.
Днешните смесени до слаби данни са пореден сигнал за застой в икономическия растеж на страната след позитивния
старт на годината и не са добър знак за поведението на българската икономика през второто тримесечие (изключвайки
само доброто представяне на строителния сектор).
√ За май: Средният осигурителен доход е 681,99 лв
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г. е 662,36 лв
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май
2014 г. е 681,99 лв.
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Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г. е 662,36 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Чобанов пред CNBC: Инвеститорите имат доверие на България
"Добрата цена на облигациите, ниската доходност, спредът спрямо осреднения лихвен суап и спрямо германските
федерални облигации показват, че международната инвеститорска общност има доверие в България"
Българската общественост е наясно, че държавата стои зад банковия сектор и го подкрепя с всички възможни ресурси.
Одобрената от Европейската комисия държавна помощ даде възможност да осигурим незабавна ликвидност на
застрашената от атаки банка в случай на необходимост.
Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов в интервю за CNBC, съобщиха от Мinisterstwo na finansite. "Хората
осъзнават, че това е криминално деяние и няма нищо общо с фундамента на системата", подчерта Петър Чобанов.
Министърът на финансите опроверга опасенията за нова банкова атака, като основание за това дава успехът на
последната емисия външен дълг, която беше пласирана на международните капиталови пазари.
"Добрата цена на облигациите, ниската доходност, спредът спрямо осреднения лихвен суап и спрямо германските
федерални облигации показват, че международната инвеститорска общност има доверие в България", коментира той.
Министър Чобанов разкри още, че по време на разговорите си с тях е станало ясно, че пазарът е възприел
неотдавнашната ситуация като "шум". Според него силните макроикономически и фискални показатели също са много
важни за инвеститорите и те ще продължават да проявяват интерес към България.
Вестник Монитор
√ След като партиите постигнаха консенсус: Прекрояват бюджета на касата
БЛС: Нужни са още поне 250 млн. лв.
Формациите в НС се договориха бюджетът на НЗОК да бъде актуализиран. В отсъствието на представител на „Атака”,
която напусна парламента, от ГЕРБ, БСП и ДПС обявиха, че ще подкрепят поставянето на темата в дневния ред на
депутатите.
Същевременно здравният министър Таня Андреева подготви предложение за преразглеждане на средствата за касата,
което най-вероятно ще представи днес на заседанието на МС.
Вчера парламентарно представените партии се събраха, за да обсъдят работната програма на НС за седмицата.
Депутатите ще се трудят по дневния ред от миналата седмица, който изостана заради липсата на кворум. „Ако има
предложение за актуализация на бюджета на НЗОК и на съответната част на държавния бюджет, сме готови да участваме
в разискванията“, декларира шефът на соцгрупата Атанас Мерджанов. Лидерът на ДПС Лютви Местан от своя страна
подчерта, че ако МС предложи проект за актуализация на бюджета на НЗОК, партията ще го подкрепи. Движението било
готово да подкрепи и актуализация на държавния бюджет в частта, свързана с касата. „Тежкият проблем в сектор
здравеопазване трябва да бъде решен и явно надеждното решение е в актуализацията на бюджета на НЗОК“, констатира
Местан. Зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цецка Цачева пък посочи, че съпартийците й
ще влязат
днес в пленарната зала
с очакването да се състои дебат по промените в бюджета на НЗОК и на държавата. „Тъй като към настоящия момент няма
внесени такива законопроекти от страна на правителството, постигнахме съгласие тогава, когато те постъпят в НС, да
бъдат сложени в дневния ред“, заяви бившата шефка на НС.
По-късно вчера ръководството на БСП се срещна с представители на БЛС и на касата. Мая Манолова пресметна, че
цялата процедура по актуализацията може
да приключи още следващата седмица
Ще предложим проект за актуализация, така че исканията на българските лекари и на касата да бъдат удовлетворени,
обеща зам.-шефката на НС.
Председателят на БЛС Цветан Райчинов не скри задоволството си от постигнатия консенсус, като отчете, че
актуализацията трябва да стане в следващите две седмици. Той получил уверението на ГЕРБ, БСП и ДПС, че депутатите
им ще подкрепят процедурата. Както е известно, БЛС настоява за отпускането на допълнителни 326 млн. лв. Няма как да
приемем сума под 250 млн. лв., категоричен бе Райчинов.
Вчера групите в НС седнаха на една маса и със синдикатите и работодателите, които вече излязоха с декларация,
посочваща очакванията им към НС до края на мандата му. Президентът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев заяви, че
депутатите трябва задължително да се заемат с проблемите в здравеопазването и необходимото прекрояване на
бюджета на НЗОК, в енергетиката, както и с пенсионната реформа и еврофондовете. Той имал информация, че се
обмислял дори фалит на НЗОК. По време на срещата синдикатите и работодателите призоваха да спре конфронтацията
от страна на партиите и да се възстанови нормалната работа на НС. „Нека народните представители да идват на работа.
Вижда му се края, няма да се преуморят“, апелира и председателят на НС Михаил Миков, който преброи, че до
разпускането на парламента остават 12 заседания.
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√ Заради сраженията и санкциите на ЕС и САЩ: Руски и украински фирми се местят в България
Братушките търсят да купят заводи
Руснаците искат да закупят завод за бутилиране на минерална вода у нас.
Заради сраженията в източните райони на Украйна и санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия много руски и украински фирми
планират да преместят дейността си у нас. Това стана ясно вчера по време на представянето на доклада на Forton за
пазара на бизнес имоти в България през първото полугодие.
Според Владимир Гюрджиев от консултантската компания руснаците
се интересуват да купят заводи
за бутилиране на минерална вода, за производство на хранителни продукти и от мощности за преработка на скрап.
“Целта им е да изнасят вода за Русия, като за бутилиращите мощности изискването им е те да са работещи и да имат
концесия за ползване на изворите”, поясни той. За хранителните заводи руснаците искат да имат лиценз за продажба на
продукцията в ЕС. Не бива да забравяме, че руският бизнес продължава да инвестира и в терени за строеж на жилища,
главно в курортите ни”, припомни Гюрджиев.
“В последно време има запитвания от украински фирми за наемане или закупуване на офиси”, съобщи мениджърът
Станимира Пашова. “Те са главно от сферата на информационните технологии”, уточни тя и добави, че те имат интерес да
пренесат цялата или част от дейността си у нас. Според експерти причината е не само войната в страната, а и членството
ни в ЕС, като с асоциирането на Украйна в Общността има шанс да се увеличи още интересът на бизнеса от бившата
съветска република към България.
Изпълнителният директор на Forton Михаела Лашова прогнозира, че през 2014 г. общият обем на инвестициите в бизнес
имоти в страната ще достигне 130 млн. евро, което е
2 пъти повече от миналата година,
когато те са били 66 милиона. По думите й от началото на 2014 г. е прехвърлена собственост за 25,6 млн. евро.
“Възстановяването на пазарите на бизнес имоти доведе до нарастване на инвестиционните сделки и за полугодието са
приключени 10 срещу 5 за същия период на 2013 г.”, поясни тя.
Данните на консултантите сочат още, че след смяната на собственика на “Сити център София” сделките с търговски
площи изпревариха по обем другите. От началото на годината в останалите сегменти най-значителната продажба е на
столичния хотел “Родина”.
√ Все повече студенти плащат за периода на следването си
600 българи месечно купуват стаж за пенсия
Броят по 1500 лв. за недостигащ осигурителен период
Много хора с недостигащ стаж предпочитат да си откупят част от него, за да се пенсионират.
1814 българи са откупили осигурителен стаж за пенсия през първото тримесечие на годината. Това означава, че средно
на месец по 604-ма нашенци пред пенсия и висшисти са платили за липсващ осигурителен период.
„През първото тримесечие на годината 682-ма души с навършени години са откупили недостигащия им стаж за пенсия”,
заявиха пред „Монитор” от Националния осигурителен институт (НОИ). За същия период на миналата година 607
кандидат-пенсионери са купили липсващия им стаж. Още в края на миналата година експерти прогнозираха, че през
2014 г. заради замразяването на пенсионната реформа ще има ръст на желаещите да излязат в заслужена почивка.
Данните на НОИ за първото тримесечие показват, че
20 509 българи са излезли в пенсия
което е с над 1200 повече спрямо същия период на миналата година.
Според бившия шеф на НОИ Йордан Христосков сега в пенсия излизат хора, които през последните години са били
безработни и съответно имат недостиг на осигурителен стаж. Средно по 20,38 месеца не са достигали на пенсиониралите
се българите, които през първите 3 месеца на 2014 г. са откупили осигурителен период. За този недостигащ период те са
платили по 1523,60 лв.
Все повече висшисти откупуват времето си на следване, показват още данни на НОИ.
1132-ма души са се възползвали от тази възможност
през първите 3 месеца на годината. За сравнение броят им през цялата 2013 г. е бил 3389. Приходите на НОИ за първото
тримесечие от откупен осигурителен стаж възлизат на 3 029 856 лв. Един осигурителен месец струва 74,76 лв. една
година - 897,12 лв., а целият възможен срок за откупуване, който е 5 г., струва 4485,60 лв. Както „Монитор” писа,
депутати от социалната комисия обмисляха да върнат възможността за разсрочено плащане на осигурителния стаж.
Предложението обаче така и не влезе за обсъждане. Друго предложение на БСП е възрастта за работещите в първа и
втора категория труд да бъде замразена до 2018 г. Така служителите от втора категория ще излизат в заслужена почивка
на 52,8 г. за жените и 57,8 за мъжете. Тези с най-тежък труд ще спират работа на 47,8 г. за дамите и 52,8 г. за
представителите на силния пол.
√ Променят текстовете за банките в НК
Между първо и второ четене текстовете в НК, които предвиждат строги наказания за разгласяване на подвеждащи
сведения за банките, ще бъдат прецизирани. Това стана ясно от коментар на лидера на ДПС Лютви Местан. Промените в
НК бяха внесени от шефа на бюджетната комисия в НС Йордан Цонев, но са изготвени от БНБ. Те предвиждат наказания
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”.
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„Ще бъдат прецизирани текстовете. Няма абсолютно никаква идея да се ограничи свободата на словото. Законът няма за
цел да въведе цензура. Законът няма каквато и да е цел на ограничи правото на информираност на българската
общественост”, заяви Местан, който увери, че целта на промените са те да засегнат само деяния, които целят
дестабилизиране на институции.
В понеделник Румен Гечев от БСП обясни пред „Монитор”, че иска прецизиране на текстовете. Според него в тях трябва
да останат само санкциите за разпространяване на невярна информация.
Вестник Класа
√ Промишленото производство отбеляза през май ръст от 4,9% на годишна база
Най-голямо нарастване има при добивната промишленост
Промишленото производство през май 2014 г. е нараснало с 4,9 на сто спрямо същия месец на миналата година,
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база обаче има малък спад - от 0,7 процента.
Най-голям годишен ръст се отчита в добивната промишленост – с 10,5 на сто, при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - със 7,4% и в преработващата промишленост - с 2,8%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 32,8%, производството на превозни средства (без а
втомобили) - с 24.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.6%, производството на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9,4 % и др.
Спад през май спрямо година по-рано има при производството на тютюневи изделия - със 17,4%, производството на
напитки - с 13,5%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6,4%. Ръст през май
спрямо април има при производството на основни метали - с 5,4%, и на облекло - с 3,5% и др.
В сравнение с април спад има в преработващата промишленост - с 1,8% и в добивната промишленост - с 0,8%, докато при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 0,1%.
√ Чобанов: Държавата стои зад банковия сектор и го подкрепя
Атаката срещу банки е криминално деяние, заяви финансовият министър
„Българската общественост е наясно, че държавата стои зад банковия сектор и го подкрепя с всички възможни ресурси.
Одобрената от Европейската комисия държавна помощ даде възможност да осигурим незабавна ликвидност на
застрашената от атаки банка в случай на необходимост." Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов в интервю
за CNBC. „Хората осъзнават, че това е криминално деяние и няма нищо общо с фундамента на системата", убеден е
Петър Чобанов.
Министърът на финансите опроверга опасенията за нова банкова атака, като основание за това дава успехът на
последната емисия външен дълг, която беше пласирана на международните капиталови пазари. „Добрата цена на
облигациите, ниската доходност, спредът спрямо осреднения лихвен суап и спрямо германските федерални облигации
показват, че международната инвеститорска общност има доверие в България", коментира той. Министър Чобанов
разкри още, че по време на разговорите си с тях е станало ясно, че пазарът е възприел неотдавнашната ситуация само
като „шум". Според него силните макроикономически и фискални показатели също са много важни за инвеститорите и те
ще продължават да проявяват интерес към България.
Вестник Стандарт
√ Парламентът събра кворум и се захвана за работа
София. Днес парламентът събра кворум от 166 души и Народното събрание започна своята работа около 09:00 часа,
предаде БГНЕС. Регистрираха се депутатите от ГЕРБ, "Коалиция за България" и ДПС.
Парламентът ще заседава за първи път след 1 седмица почивка, тъй като след последното заседение миналата сряда две
редовни пленарни заседания бяха провалени поради липса на кворум. След като ГЕРБ поставиха редица условия, за да
се явят и регистрират в парламента, след промяна на позициите и кръг от консултации, вчера трите парламентарно
представени сили успяха да стигнат до консенсус и се разбраха днес да влязат в зала и да работят по програмата, приета
още в началото на заседанието на 2 юли.
Пет ратификации на международни споразумения и актове са първите пет точки в седмичната програма на Народното
събрание, която бе приета отново в началото на заседанието днес.
Второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е точка шеста от
програмата на парламента.
Точка седма е първо гласуване на два законопроекти за изменение и допълнение на Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици, известен като закон за "офшорките", с вносители Георги Кадиев и Йордан
Цонев.
Второ гласуване на Закона за защита на растенията е точка осма от дневния ред на Народното събрание, а точка девета е
второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
Като точка десета в седмичната програма е записано ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за
защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на 18 юни 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 157 от 30
юни 2014 г. на президента Росен Плевнелиев.
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Точка 11 е второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и
обучение, който обединява два законопроекта, приети на първо четене с вносители Милена Дамянова и група народни
представители и Валентина Богданова и група народни представители.
Последна 12 точка по традиция е редовният петъчен парламентарен контрол.
√ Нови IT компании идват в България
Две автомобилни корпорации и един шивашки гигант ще правят заводи у нас
Няколко нови за страната IT компании са на път да навлязат на българския пазар. В момента фирмите оглеждат
възможностите да наемат офиси и качествена работна ръка на достъпни цени у нас и ги сравняват с показателите в
Сърбия, Румъния и прибалтийските страни. Изборът обаче клони към нас, каза Станимира Пашова, мениджър офис
площи в консултантската компания "Фортон". Компютърните фирми, които искат да отворят офиси у нас, не са само
западни, има и такива от Украйна, допълни тя.
Те се интересуват не само от София, но и от Варна и Пловдив, където цените на офисите и на работната ръка са поконкуренти. Бургас и Велико Търново също са привлекателни за тях, но не могат да предложат подходящи офис сгради,
обясни Пашова. IT секторът е основният движещ механизъм на пазара на офис площи, който достига шестгодишен връх
през първата половина на тази година с 67 000 квадрата усвоени площи. Два автомобилни гиганта, които влизат в топ 10
на най-големите производители в света, също оглеждат страната ни, за да отворят завод тук, каза Владимир Гюрджиев,
мениджър "Индустриални площи и парцели" във "Фортон". Плановете им са за откриване на заводи, в които да работят
500-600 души. Затова цеховете ще се изградят в град с над 20 000 жители, който се намира в близост до Технически
университет. Очаква се в края на тази или началото на следващата година да започне реализацията поне на едната от
тези инвестиции. Видин пък е избран за място за изграждане на завод от шивашки гигант, който прави дрехи за някои от
най-известните марки в света, съобщи още Гюрджиев.
Двойно повече сделки за бизнес имоти има в началото на тази година в сравнение с първите шест месеца на 2013 г.,
отчете Михаела Лашова, изпълнителен директор на консултантската компания. До месец юни са финализирани 10
сделки на стойност 25,6 млн. евро. В сметката не са включени продажбата на Сити Център София на фонда за инвестиции
в имоти Revetas Capital Advisors, както и на хотел "Кемпински" на хотелиера Ветко Арабаджиев, където цените, на които
са реализирани сделките, все още не са ясни.
investor.bg
√ Компаниите за бързи кредити се обединиха в асоциация
Заемите от небанкови финансови институции показват тенденция на постоянен растеж
Няколко компании за бързи кредити се обединиха в асоциация, която си е поставила за цел да насърчава добрите
практики в сектора.
В Асоциацията за отговорно небанково кредитиране влизат осем финансови институции, профилирани в краткосрочното
потребителско кредитиране без обезпечение. Компаниите-учредителки имат общо 5 000 служители и са обслужили над
1,5 млн. кредита.
Според учредителите на Асоциацията е необходимо легитимна структура да спомага за издигането на престижа на
сектора, профилиран в краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение, включително чрез защита на
правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити, съобщиха от
организацията.
Председател на новоучредената организация е Неделчо Спасов (Изи кредит), а заместник председатели са Константин
Кръстев (Кредисимо) и Любомир Танкишев (Кеш кредит). Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения
заедно.
Моделът на краткосрочно кредитиране без обезпечение има голямо значение за пазара на кредити. Компаниите за
бързи кредити са финансов буфер и единствения легитимен отговор на внезапно възникнали потребности, които е
неефективно или невъзможно да бъдат удовлетворени от други легални пазарни субекти, посочват от организацията.
Налице е активно търсене на такива продукти от широк профил клиенти както от физически лица, така и от фирми,
заявяват още членовете на Асоциацията.
„Кредитите, предоставени от небанкови финансови институции, показват тенденция на постоянен растеж на годишна
база от март 2013 г. насам. Процентът на клиентите, които теглят повторно заем, надхвърля 60 на сто. Средният размер
на кредитите е 500 лв., а средният период, за който се теглят кредитите, е 6 месеца“, сподели председателят на
Асоциацията Неделчо Спасов.
До момента членове на АОНК, която е отворена структура, са следните компании: Би енд Джи кредит ООД (с търговска
марка Макс кредит), Изи Асет Мениджмънт АД, Кеш Кредит ЕАД, Кредисимо АД, Кредихелп ООД, Микро Кредит АД,
Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД (с търговска марка Вивус.бг).
Асоциацията е регистрирана като сдружение с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година.
Припомняме, че преди дни в НС бе внесен Закон за небанковите финансови институции. Ако нормативният акт бъде
приет, фирмите за бързи кредити ще трябва да получат лицензи за дейността си от Комисията за финансов надзор (КФН),
а едно от условията е да докажат собствен капитал от 1 млн. лв.

12

