Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Банкеръ
√ Военната индустрия търпи загуби заради КТБ
Загубите във военната индустрия, заради ситуацията около Корпоративна търговска банка (КТБ) стават десетки
милиони евро. Това заяви зам.-председателят на Асоциация на индустриалния капитал и председател на Сдружение
„Българска отбранителна индустрия” Петьо Милков на кръглата маса, организирана от вестник "Банкеръ" на тема
"КТБ - възможните решения".
Според Милков фирмите в оръжейния бизнес у нас са имали поръчки в размер на 200-300 млн. лева за изминалите
няколко години. За последните 12 месеца обаче са сключени дългоочаквани договори за над 1 млрд. лева и това дава
шанс на отбранителната индустрия.
Предвид ситуацията в КТБ обаче фирмите търпят загуби за десетки милиони евро, а ако ситуацията продължи да бъде
такава, то те ще достигнат стотици милиони. Причина за това е, че фирмите от отбранителната индустрия извършват
своите финансови операции именно в КТБ.
Милков уточни, че фирмите от тази сфера трудно могат да намерят кредитиране от друга банка. Причината за това е, че в
България на почти всички банки с чуждестранно участие им е забранено да финансират отбранителната индустрия.
Председателят на сдружението поясни, че КТБ предвижда и обработва документите на фирмите от оръжейния бизнес
изключително бързо и експедитивно, а това е много важно за тях.
Той допълни още, че има дестинации в света, където няма открити европейски банки и КТБ е единствената банка, която
работи там.
Вестник Стандарт
√ Оръжейни заводи губят милиард
Затварянето на трезора проваля договорени сделки
Затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) застрашава съществуването на предприятията от военната
индустрия. Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Петьо Милков на
среща за КТБ, организирана от в. "Банкеръ". Според него, за пръв път тази година е договорена продукция за 1 милиард
лева, но сделките има опасност да бъдат провалени заради затварянето на трезора. Няма как фирмите да преместят
сметките си, още повече че на 90 процента от банките с чуждестранно участие е забранено да финансират и дори да
банкират бизнеса на военнопромишлената индустрия, обясни Милков.
Досега годишните експортни обороти на военнопромишления комплекс са били около 500-600 млн. лева. До момента
загубите вече са от порядъка на десетки милиони евро и нарастват, каза Милков. Загуби отчита ВМЗ, а един от заводите е
почти пред спиране заради липсата на оборотни средства, банкови гаранции и акредитиви. Без работа ще останат около
15 хил. човека, а още 10 хил. са в съпровождащите производства в кооперациите. Сдружението на отбранителната
индустрия е алармирало с писмо гуверньора на БНБ за огромния проблем, пред който са изправени фирмите. Изгаря
например един акредитив за половин милиард долара, открит в Корпоративна търговска банка, което поставя фирмата
пред спиране. Оръжейните заводи работеха с КТБ заради точността и бързината на обслужването, поясни Милков.
Той поиска бързо да бъде разрешен проблемът с оперативните сметки на предприятията, поне що се отнася до
плащанията на контрагенти и доставчици, за да се намалят загубите по действащите договори.
frognews.bg
√ Петьо Милков: Този, който клати КТБ иска да вземе оръжейния бизнес
Този, който се опитва да фалира КТБ иска да вземе оръжейния бизнес. За това алармира пред Фрог нюз Петьо
Милков от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Вижте какво още каза той:
-Г-н Милков, голяма част от средставата, с които борави отбранителната индуствия се намират в КТБ. Отразява ли се
върху работата ви спирането на банката?
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-Направих справка и се оказа, че от глобалния износ на България 15-16 процента са машини и съоръжения на военнопромишления комплект. Това съставлява 2 процента от общия износ на страната. В този бранш работят 15 000 човека и
още толкова, които ги подпомагат по различен начин-доставчици, помощници и т. н. Тази година индустрията се
ангажира с много сериозни договори, които чакаха с години това да се случи. Не се притеснявам да кажа, че това стана с
помощта на почетния председател на сдружението Цветан Василев. Той държеше на българското и много ни е помогнал.
Тези договори, за които говоря ги дължим именно на него. Нали в крайна сметка трябва да работим, за да има пари за
здравната каса и за всички останали държавни институции.
-Каква беше причината да се обвържете с КТБ?
-Целият оръжеен бранш работим с КТБ от 10 години по една проста причина. Там сме обслужвани много бързо-издава се
банкова гаранция, насреща получаваш кредитив. Веднъж щом се създаде такъв кредитив вече имаш история. Ние по
никакъв начин не вможем да вземем кредит от големите международни банки.
-Защо?
-Защото на голяма част от тях им е забранено дори да банкират т. е да правят преводи към фирми, които се занимават с
подобна дейност. При тази ситуация има реална опасност оръжейните фирми да спрат дейността си. Няма как да се
премести този кредитив, той до някъде е открит. Икономистите са наясно, че когато фалира една фирма, тя за нищо не
струва.
-Каква е ситуацията в момента с тези дружества?
-Фирмите работят все още. Само който не се е занимавал с икономика не знае какво значи в един момент да ти спре
финансирането. Аз ако закъснея с плащането за няколко дни това означава, че ще се отложат предваротелно заложени
графици. Оттам няма да може да се изпълняват договори и тръгваме надолу сериозно. Ето имам колега, който има
усвоен кредитив, успял е да придвижи документите, изнесена е стоката, парите ще дойдат от КТБ, но за жалост в
момента те ще си останат там. Това , което ни е необходимо е тази банка да заработи. Има такива примери не само в
България, но и в света. И финансовите експерти казват, че КТБ може да работи под някакъв режим. Квесторите нека да
станат директори и да разрешат определени плащания. Може ли фирмата да има пари, а да не може да се разплати с
контрагентите си?! Това на какво прилича!
-Колко фирми от бранша изпитват финанасов глад?
- Всички големи фирми от отбранителния комплекс, които са около 7 на брой, включително и КИНТЕКС.
-Успяхте ли да разговаряте за този проблем с някой от властимащите?
-Щяхме да правим среща с управителя на БНБ Иван Искров, но се видяхме с неговия заместник.
-И той какво ви каза?
-Изненадахме го, защото не беше наясно, че големите чуждестранни банки нямат право да работят с дружества от
оръжейния бранш. Забраната важи дори , когато се касае за сделки с министерство на отбраната.
-Намерихте ли някакаво решение?
-Не, той само ни обясни, че каквото решат политиците-това ще стане. Въпреки отговора смея да твърдя, че в България
винаги става това, което трябва. За жалост, обаче първо минаваме през всички възможни мъки. Провираме се през
иглени уши, за да оцелеем. Не искам да влизам в теория на конспирацията, но ако някой си е правил сметки, че ще
вземе активи без пари-няма да стане. Защото докато го вземе този актив той вече няма да струва нищо. Например
фирмата Х като спре да работи и си провали договорите ще последват претенции за неустойки. А такава фирма на кого
му е нужна?!
-Да не намеквате, че този, който иска да катурне банката може да си прави сметка да сложи ръка и върху оръжейния
бизнес?
-Естествено, това отдавна се коментира. Нашата асоциация на отбранителната индустрия е член на европейската
асоциация. Ако се случат недопустими неща ще потърсим съдействие от нея. Нали за това сме членове, трябва все пак да
вървим към нормалния свят. Защото това, на което сме свидетели сега е ненормално. Все пак не за първи път някой да
иска да вземе бизнеса.
dnes.bg
√ Ако не се намери решение за КТБ, ще пострадат цели сектори на икономиката
Отбранителният сектор също е застрашен, смята експерт
Ако скоро не се намери решение за бъдещето на Корпоративна търговска банка (КТБ), основни сектори на икономиката
ще пострадат. За това предупредиха представители на синдикатите и работодателите по време на кръглата маса,
организирана от вестник „Банкер“, на която икономисти и финансисти обсъдиха възможните решения относно КТБ.
Освен това синдикалните лидери поискаха да бъдат допуснати техни представители като наблюдатели при процедурите
за проверка на финансовото състояние на институцията.
„Работниците в енергетиката, държавната, общинската администрация и промишлеността могат да останат без
възнаграждения, тъй като фирмите от тези сектори имат сметки в КТБ“, коментира президентът на КТ „Подкрепа“
Константи Тренчев „Гражданите не разчитат на дивиденти и на други постъпления, а на двете си ръце, т.е. на работните
си заплати“.
„Не вярваме на официалните институции, които се занимават с проблема – прокуратурата и БНБ, а именно те са
институциите, които би следвало да хвърлят светлина за това, което е ставало в КТБ“, каза Тренчев, като добави, че КТ
„Подкрепа“ ще изпрати обръщение към своите социални партньори и Асоциацията на банките в България с искане за
допускане на техни представители при одита.
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„Отбранителният сектор също е застрашен“, предупреди заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Петьо Милков и призова да бъдат отблокирани оперативните банкови сметки на фирмите.
„Поради определени причини банките с чуждестранно участие в България не обслужват отбранителния бизнес. Заради
това редица предприятия работят с КТБ. Открити са не само разплащателни сметки, но и акредитиви и банкови гаранции,
с които трябва да се обслужват кредитните ангажименти“, заяви той.
„Опасността заразата да се разпространи върху системата не е отминала“, каза от своя страна заместник-главният
редактор на вестник „Банкер“ Петър Илиев. Той повдигна въпроса дали въобще е разглеждан някакъв вариант за
спасяване на банката.
"Можело ли е да се окаже подкрепа на КТБ, без да се стига до квестура, затваряне и до историята, на която сме
свидетели до момента? Ситуацията може да стане неуправляема и да се разпространи върху целия банков сектор“,
предупреди той.
„Как да спасим нещо, което някой е заявил, че иска да унищожи“, попита риторично от своя страна вицепрезидентът на
КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.
investor.bg
√ Ако не се намери решение за КТБ, ще пострадат цели сектори на икономиката
Константин Тренчев поиска при процедурите за проверка на финансовото състояние на институцията да бъдат
допуснати синдикални представители за наблюдатели
Ако скоро не се намери решение за бъдещето на Корпоративна търговска банка (КТБ), основни сектори на икономиката
ще пострадат. За това предупредиха представители на синдикатите и работодателите по време на кръглата маса,
организирана от вестник „Банкер“, на която икономисти и финансисти обсъдиха възможните решения относно КТБ.
Освен това синдикалните лидери поискаха да бъдат допуснати техни представители като наблюдатели при процедурите
за проверка на финансовото състояние на институцията.
„Работниците в енергетиката, държавната, общинската администрация и промишлеността могат да останат без
възнаграждения, тъй като фирмите от тези сектори имат сметки в КТБ“, коментира президентът на КТ „Подкрепа“
Константи Тренчев „Гражданите не разчитат на дивиденти и на други постъпления, а на двете си ръце, т.е. на работните
си заплати“.
„Не вярваме на официалните институции, които се занимават с проблема – прокуратурата и БНБ, а именно те са
институциите, които би следвало да хвърлят светлина за това, което е ставало в КТБ“, каза Тренчев, като добави, че КТ
„Подкрепа“ ще изпрати обръщение към своите социални партньори и Асоциацията на банките в България с искане за
допускане на техни представители при одита.
„Отбранителният сектор също е застрашен“, предупреди заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Петьо Милков и призова да бъдат отблокирани оперативните банкови сметки на фирмите.
„Поради определени причини банките с чуждестранно участие в България не обслужват отбранителния бизнес. Заради
това редица предприятия работят с КТБ. Открити са не само разплащателни сметки, но и акредитиви и банкови гаранции,
с които трябва да се обслужват кредитните ангажименти“, заяви той.
„Опасността заразата да се разпространи върху системата не е отминала“, каза от своя страна заместник-главният
редактор на вестник „Банкер“ Петър Илиев. Той повдигна въпроса дали въобще е разглеждан някакъв вариант за
спасяване на банката.
"Можело ли е да се окаже подкрепа на КТБ, без да се стига до квестура, затваряне и до историята, на която сме
свидетели до момента? Ситуацията може да стане неуправляема и да се разпространи върху целия банков сектор“,
предупреди той.
„Как да спасим нещо, което някой е заявил, че иска да унищожи“, попита риторично от своя страна вицепрезидентът на
КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.
actualno.com
√ КТ "Подкрепа" предлага свои наблюдатели по оценката на КТБ
Конфедерацията на труда "Подкрепа" следи с нарастваща тревога развитията около Корпоративна търговска банка в
частност, а оттам – и в банковия сектор като цяло.
Това се казва в писмо на д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа", до КНСБ, БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ и
Асоциацията на банките.
"Разнопосочните действия на политици и институции оставят в обществото впечатлението, че се разиграва
предварително подготвян сценарий с вреден и потенциално опасен изход както за банковия, така и за неразривно
свързания с него реален сектор. Кризата в КТБ поставя на тежко изпитание много на брой предприятия и техните
работници и служители, чиито средства са блокирани в нея по решение на съответните институции без никаква гаранция,
че подобни действия няма да бъдат извършени и на други места, още повече, че беше направен и подобен опит. Както и
без ясно, еднозначно и убедително обяснение на всякакви предприемани мерки.
Убедени сме, че този възел може да бъде развързан единствено и само при осигуряване на пълна прозрачност по
отношение на процедурите, прилагани при установяването на истинската ситуация в банката", заявява Тренчев.
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"От друга страна, си даваме ясна сметка за специфичните правила, по които работи всяка банкова институция, правещи
невъзможни стандартните подходи по осигуряването на необходимата прозрачност, която би снела подозренията по
отношение работата на официалните органи.
В този смисъл, бихме си позволили да ви предложим да направим заедно съответните постъпки пред Българската
народна банка за допускане на наши представители като наблюдатели в тези процедури по оценка. При пълното
спазване на всички изисквания за професионализъм на участниците и следване на всички специфични правила на
извършваната дейност.
Вярваме, че този подход би бил от полза на всички интереси, които нашите организации защитават, както и, на първо
място, на големия обществен интерес", се казва още в писмото на Тренчев.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Таня Андреева: Актуализацията на бюджета гарантира качествено лечение на пациентите
"С актуализацията на бюджета на НЗОК се цели осигуряване на допълнителни средства за здравноосигурителни
плащания". Това каза министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева при обсъждане актуализацията на бюджета на
НЗОК в парламента, предаде „Фокус”.
„Това гарантира качествено лечение на пациентите”, уточни здравната министърка.
„С проекта се предлага увеличение в разходната част в размер на 328 млн. лева”, обясни д-р Андреева като посочи, че е
провела разговори с Министерство на финансите, където се е отстоявала позицията на министерството да бъде
обезпечена дейността на лечебните заведения. „В разговор с Министерство на финансите (МФ) относно възможностите
на бюджета, МФ изказа своето становище, което министър Чобанов съобщи, че това увеличение е възможно да бъде в
размер на 225 млн. лева”, каза още Андреева.
„Като формиране на бюджетната политика на страната, на Министерски съвет се взе решение да се предложи
актуализация на бюджета на НЗОК в размер на 225 млн. лева”, подчерта д-р Таня Андреева.
√ Фонд „Земеделие” изплати над 6,5 милиона на фермерите
Още на първия ден от встъпването си в длъжност, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”, Атанас Добрев, отключи
плащанията за редица земеделски производители, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.
Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Над 6 милиона лева
тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121
„Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141
„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както и представители на местни
инициативни групи.
Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на
площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма „Развитие на сектор
рибарство” 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата „Училищен плод”.
Подписан е и договор за над 173 хиляди лева по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
от ПРСР 2007 -2013 г. Страните по договора са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”,
координатор - Сдружение „МИГ Тунджа” и партньори - „МИГ Девня - Аксаково”, „МИГ Елхово” и „МИГ „Средец”.
Вестник Капитал Daily
√ Особености на единния европейски документ за обществени поръчки
Въвеждането му е с цел да се намали броят на документите, които се изискват от икономическите оператори
Заявената от двете нови директиви в областта на обществените поръчки – Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС
- цел за опростяване на процедурите по възлагане на договорите за обществени поръчки и облекчаване на
административната тежест върху участниците и кандидатите, намира своя синтезиран израз и в уредбата на така
наречения Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Този нов институт е извикан на живот от
обстоятелството, че множество участници и кандидати в процедурите за възлагане на обществени поръчки (включително
и малките и средните предприятия) се натъкват на сериозни затруднения пред тяхното участие, произтичащи от
необходимостта да представят значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за подбор.
ЕЕДОП в тази връзка представлява актуализирана лична декларация, която следва да съдържа информацията от големия
брой удостоверителни документи за актуалния правен, професионален и друг статус на съответните икономически
оператори.
Реквизити
Според изричните разпоредби на двете директиви възложителите следва да приемат ЕЕДОП, който се състои от
актуализирани лични декларации като предварително доказателство вместо издадени от публични органи или трети
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лица удостоверения. Тези лични декларации следва да потвърждават, че за съответния икономически оператор, на
първо място, не са налице основанията за изключване от процедурата по възлагане на договора за обществена поръчка
(например дали лицата, представляващи го по закон, са осъждани за определени престъпления). По-нататък ЕЕДОП
следва да съдържа потвърждение на обстоятелствата, които са обявени от възложителите като критерии за подбор –
например годност за упражняване на професия или дейност, икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности, както и критериите, които ще служат за подбор на кандидатите, които да бъдат поканени
на втория етап от ограничените процедури, процедурите на договаряне с обявление, състезателния диалог и
партньорството за иновации.
Освен обвързващата декларация на икономическия оператор, че съответното основание за изключване не се прилага
спрямо него или че съответният критерий за подбор е изпълнен, в ЕЕДОП участникът или кандидатът следва да посочи и
публичния орган или третото лице, отговорни за издаването на съответните документи за удостоверяване на тези
обстоятелства, както и че при поискване икономическият оператор ще представи такива документи. В случай, че
удостоверителните документи са достъпни и онлайн, икономическият оператор трябва да посочи и хиперлинк към
съответната база данни.
Следващото улеснение за участниците и кандидатите е възможността те да използват един и същ ЕЕДОП в няколко
обществени поръчки, при положение че във всяка отделна процедура потвърждават неговата актуалност.
Директивите предвиждат ЕЕДОП да се изготвя въз основата на стандартен образец, одобрен от Европейската комисия
чрез актовете за приложение на новите директиви. Самият ЕЕДОП ще се предоставя само в електронен вид.
Изисквания
Уредено е и едно отстъпление от универсалната доказателствена сила на ЕЕДОП - възложителите могат да поискат от
участниците и кандидатите във всеки момент от процедурата да представят всички или част от удостоверителните
документи относно декларираните обстоятелства, но само по изключение, ако това е мотивирано от необходимостта за
осигуряване на правилното провеждане на процедурата.
Независимо от горното възложителят е длъжен да изиска от определения за изпълнител да представи преди
сключването на договора за обществена поръчка документите, удостоверяващи декларираните чрез ЕЕДОП
обстоятелства. Това ограничение не се прилага, когато и доколкото възложителят има възможност да получи
сертификатите или съответната информация чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни във всяка държава
членка или ако самият възложител вече разполага с тези документи. С оглед постигането на тези цели държавите членки
трябва да въведат съответните законодателни и административни мерки, за да може базите данни, които съдържат
съответната информация за икономическите оператори, да бъдат използвани за справки при същите условия и от
възложителите на други държави членки.
В България
Идеята, която стои в основата на ЕЕДОП, още преди приемането на новите директиви не е била напълно чужда и на
българския Закон за обществени поръчки и на практиката на българските възложители (макар и в доста рудиментарен
вид). Като пример в това отношение могат да се посочат декларациите по чл. 47 от Закон за обществените поръчки. В
почти всички процедури възложителите одобряват образци на тези декларации, които следва да се подпишат и
представят от управителните органи на участниците и кандидатите.
Декларираната липса на съответните обстоятелства се удостоверява при сключването на договора за обществена
поръчка от определения изпълнител чрез представяне на документите, издадени от съответните компетентни органи,
като например свидетелства за съдимост, удостоверение от Националната агенция по приходите за липса на публични
задължения и т.н. Очаква се обаче въвеждането в българското законодателство на института на ЕЕДОП в много поразширения и високотехнологичен вид, както е предписано от новите европейски директиви в областта на обществените
поръчки. Законодателните мерки относно въвеждането на електронния образец на ЕЕДОП могат да бъдат отложени до
18 април 2018 г., а относно прекия и безплатен достъп до базите данни за справки на декларираните данни от други
държави членки – до 18 октомври 2018 г.
√ Субсидиите за големите фермери ще бъдат орязани след 2015 г.
Концепция на агроминистерството предвижда по-високи от средните плащания към дребните производители
Въвеждането на прогресивно намаляване на субсидиите за най-големите стопанства, надбавка за първите 300 декара,
заявени за подпомагане от всеки фермер, и схема за подпомагане на най-дребните производители. Такава концепция
предлага министерството на земеделието за директните плащания до 2020 г. В схемите, по които ще се разпределят над
5 млрд. евро от Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., ще има още по-високо финансиране за млади производители до 40годишна възраст и за зелени дейности, което е изискване на Брюксел към всички държави.
Планът на ведомството вече разбуни духовете в агросектора заради липсата на реална дискусия по него. От няколко
земеделски организации съобщиха, че провежданите досега заседания на работните групи по темата са на практика
формални и обявената концепция е едностранна и "обезсмисля напълно" дебатите със заинтересуваните страни.
България има срок края на юли да изпрати в Брюксел идеите си за директните субсидии, като преди това те трябва да
бъдат одобрени и от Министерския съвет.
Повече за малките, намаление за големите
От публикуваната концепция на земеделското министерство се вижда, че България смята да комбинира орязване на
субсидиите за най-големите фермери и надбавка на тези за най-малките. За целта ще се въведе прогресивно намаление
на ставката за стопанствата, получаващи над 150 хил. евро на година. Така за фермерите, които вземат между 150 хил. и
300 хил. евро на година, ще им се приспада по 5% от сумата, а тези със субсидия над 300 хил. евро - 10%.
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Агроминистерството е изчислило, че това ще засегне между 216 и 346 компании в България, като общата сума на
"санкциите" ще бъде доста скромна - между 1.8 и 2.8 млн. евро годишно, които ще отидат в програмата за развитие на
селските райони.
Интересното е, че България се спира на най-твърдия подход към големите стопанства. По принцип регламентът на
Брюксел допуска орязването на сумите на най-големите да става и след приспадането от тях на разходи за заплати,
данъци и осигуровки, свързани с наетите работници във фирмата, но агроминистерството не желае да приложи подобна
отстъпка. Обяснението е, че ефектът от това би бил малък (най-големите стопанства са от сектор зърнопроизводство и
обикновено в тях няма голям брой служители), като този подход е свързан и с бюрократични процедури.
Намаление на субсидиите за най-големите се обвързва и с повишение на парите, които ще получават най-малките.
Едното предложение е да се въведе т.нар. преразпределително плащане, което осигурява по-висока от средната
субсидия за първите 300 дка, заявени за подпомагане. Така например през 2015 г. при средна субсидия между 28 и 30 лв.
на декар всеки ще получи за първите си 300 обявени за подпомагане декари с по около 15 лв. повече. Най-голям смисъл
от тази помощ има за отглеждането на плодове и зеленчуци, тъй като обикновено тези стопанства са с такава големина и
на практика ще получат по-високата сума за всеки един декар. Пряк ефект от подобна мярка може да се окаже и
повишение на рентата на земите в региони, където тя е по-ниска от предлаганата субсидия за декар.
От концепцията на агроминистерството се вижда, че България се готви да приложи и обявената от председателя на ДПС
Лютви Местан, но оспорвана от повечето земеделски сдружения схема за подпомагането на най-малките
производители. При тази схема всеки, който обработва минимум 5 и максимум 50 дка земя, може да поиска фиксирана
субсидия до максимум 1250 евро вместо всякакви други плащания, които трябва да получи. В настоящата концепция
няма информация каква сума ще бъде получавана, ако се обработват например 5, 10 или 15 декара. В последните
месеци срещу тази схема остро възразяват различни земеделски сдружения, като някои дори я обявиха за купуване на
гласове. Причината е, че според бизнеса субсидията ще доведе до масово раздробяване на земята с цел получаването на
средствата.
Надбавки за млади производители и зелени дейности
В концепцията е заложено въвеждането на по-висока от средната субсидия за млади земеделски производители до 40годишна възраст, както и за зелени дейности. Тези схеми след 2015 г. трябва да се приложат задължително от всички
държави. От предложението на земеделското министерство се вижда, че България няма да приложи възможността за
прехвърляне на пари от директните субсидии на фермерите към програмата за развитие на селските райони или
обратно, каквато възможност имат всички държави от ЕС. Официалният мотив за това е, че разпределението им е
достатъчно балансирано.
Публикуваната във вторник следобед концепция на земеделското министерство се оказа поредният повод фермерските
организации да обявяват, че важните за България решения се взимат на тъмно. Макар че от месеци заседават различни
работни групи за директните плащания, досега част от тези предложения не са били представяни пред тях. Заради това
асоциациите на зърнопроизводителите, българските животновъди, биопроизводителите, както и сдруженията на
младите фермери и на малките семейни ферми обявиха, че документът е едностранно предложен от министерството и
обезсмисля досегашните дебати с неправителствения сектор.
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Вестник Стандарт
√ България ратифицира споразумението за партньорство на ЕС и Монголия
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение за партньорство и
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Монголия, от друга страна.
Споразумение предвижда сътрудничество в областта на устойчивото развитие, търговията и инвестициите,
правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, финансовите услуги, икономическата политика, доброто
управление на данъчното облагане, промишлената политика и малките и средни предприятия, информационното
общество, медиите, науката и технологиите, енергетиката, транспорта, образованието и културата, околната среда,
земеделието, животновъдството, рибарството и развитието на селските райони, здравеопазването, трудовата заетост и
социалните въпроси, статистиката, гражданското общество, модернизирането на държавната и публична администрация,
управлението на риска от бедствия и др.
Прилагането на Споразумението ще издигне на ново равнище отношенията между ЕС и Монголия.
Вестник Преса
√ Запазва се есенцията на Закона за веригите
Веригите няма да принуждават доставчиците да не могат да работят с конкурент на различна цена. Това е
резултатът от четвърто обсъждане на промени в Закона за защита на конкуренцията
В договорите на българските доставчици с търговските вериги няма да може да има клаузи за такси, срещу които не стои
никаква услуга. Няма да има отстъпки от цените, които водят до падане под себестойност. Веригите няма да принуждават
доставчиците да не могат да работят с конкурент на различна цена. Това е резултатът от четвърто обсъждане на промени
в Закона за защита на конкуренцията, които бяха обобщение от основния автор на законопроекта Корнелия Нинова,
предаде БГНЕС.
Поправките, добили популярност като "Закон за търговските вериги" бяха върнати с вето на държавния глава, което не
беше преодоляно от мнозинство в пленарната зала в края на миналата седмица. Това наложи четвърто обсъждане и
промяна във върнатите от президента параграфи, което бе осъществено днес от Комисията по икономическа политика.
Най-важната есенция на този закон се запазва, заяви пред журналисти Нинова след приключване на заседанието, на
което бяха гласувани поправки във върнатите параграфи. "Всички текстове, върнати от президента, са обсъдени вчера в
работната група. В определението за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне конкретизирахме какво означават
страните при договарянето, като допълнихме, че става въпрос за микро, малки и средни предприятия", коментира
Нинова като обясни, че това определение идва от Закона за малки и средни предприятия.
В резултат на тази промяна в другия текст прагът за проверки, специални клаузи за санкции по договорите стана 97,5
млн. лева, тъй като в Закона за малки и средни предприятия е казано, че това са предприятия, които имат такъв оборот
за предходната година, обясни Нинова.
Прагът се увеличава заради въведеното определение за малко и средно предприятие, тъй като в друг закон този праг е
фиксиран и ако тук остане по-малкият праг между двата ще има противоречие и този, който прилага закона за санкции и
проверки, няма да може да го приложи изобщо, обясни Нинова. За фирмите с този оборот вече ще важи задължението
да оповестяват в КЗК договорите си с доставчиците, а най-важното е, че в тези договори няма да има може да има клаузи
за такси, срещу които не стои услуга. "Това е най-важното, за което се борихме и което твърдо остава", обясни Нинова.
Срокът за търговските вериги да приведат договорите си в съответствие с новото законодателство е шест месеца.
Веригите искат по-дълъг срок, но този срок е съвсем реален и нямаме време да им даваме по-дълъг, коментира Нинова.
Тя призна, че очаква консенсус по редакциите на върнатите текстове, тъй като работната група, която ги е изготвяла, го е
направила с консенсус между експертите на всички групи и организации.
investor.bg
√ 2,7% дефицит се залага с актуализацията на Бюджет 2014
Кабинетът предлага на парламента и увеличение на тавана на дълга с 3,4 млрд. лева
2,7% дефицит се залага с актуализацията на бюджета за 2014 г., съобщи финансовият министър Петър Чобанов след
заседанието на Министерския съвет. Така увеличението на „дупката в хазната“ ще е със 725 млн. лева, или с 0,9% от БВП.
С 225 млн. лева да се актуализира бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага
правителството на парламента.
Заложените приходи се намаляват с 500 млн. лева. Намалените приходи касаят най-вече ДДС от вноса, обясни
министърът.
Кабинетът предлага на парламента и увеличение на тавана на дълга с 3,4 млрд. лева.
„Това е един буфер, който може да не бъде изразходен и съдържа в себе си 725 млн. лева допълнителен дефицит и
останалите 2,7 млн. лева са за възможности за предприемане на мерки за осигуряване на стабилността в икономиката и
финансовата система“, каза Чобанов.
По думите му този буфер ще покаже, че държавата застава зад стабилността на финансовата система и ще продължи да
го прави дори при смяната на правителства и при служебен кабинет.
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Предвижда се и допълнителна възможност за даване на държавна гаранция в размер на 2 млрд. лева за Фонда за
гарантиране на влоговете в банките. В преходните и заключителните разпоредби се предвижда самият фонд да може да
емитира дълг.
Министърът заяви, че актуализацията на бюджета цели единствено гарантиране на гъвкавост и възможност служебното
правителство да работи нормално при липса на парламент.
Той напомни, че решението за ремонт на бюджета на държавата и на този на НЗОК е политическо, взето след
консултациите при президента.
Чобанов заяви, че актуализацията няма аналог, тъй като досега не си спомня отиващо си правителство да поеме
отговорната позиция и да осигури гъвкав буфер за правителствата, които идват след него.
„Тя не противоречи на тезите, които сме излагали до момента, но ситуацията изисква подобни решения“, коментира още
Петър Чобанов.
Финансовият министър подчерта, че общественото доверие е ключово за финансовата стабилност на страната.
По отношение на ситуацията в здравната система Чобанов каза, че правителството настоява НЗОК да приложи
дисциплиниращи мерки в системата.
По думите му кабинетът не си „играе с живота на хората“ и затова предлага актуализация на бюджета на НЗОК. 200 млн.
лева са предвидени за болнична помощ, а останалите 25 млн., с които бюджетът на Касата ще се актуализира, ще отидат
за осигуряване на лечението на онкоболните. Той подчерта обаче, че не може финансовият ресурс за здраве
непрекъснато да се увеличава, а срещу него да не стои отговорна реакция.
Министърът посочи, че за да осигури този недостиг, правителството е щяло да свие допълнително разходите на
министерствата при продължаващ мандат. Сега дефицитът в НЗОК ще бъде за сметка на общия бюджетен дефицит.
Чобанов подчерта, че дефицитът в държавния бюджет може да се вмести и в първоначално заложения, но зависи как ще
се управлява този ресурс.
Министърът призна, че винаги има опасност от свръхдефицит, заради което да се задейства и процедура от ЕК, но
подчерта, че всичко зависи от това как рисковете ще бъдат управлявани.
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