Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Ер
√ Позицията на бизнеса относно актуализацията на бюджета
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, с коментар за мнението на голяма част от реалния производствен
сектор, за актуализацията на бюджета и такса смет.
Видеото може да видите тук.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Отнесли сме 19 млн. евро глоби за нарушения по еврофондовете
Санкции за 19 млн. евро е наложила Европейската комисия на България за нарушения по европрограмите. Сумата е за
2013 г. и е намаляла в сравнение с 2012 г., когато беше 30 млн. евро. Това показва доклад на ЕК за измамите с европари
през миналата година, който беше публикуван в четвъртък.
Наложените финансови корекции означават директна загуба за България. Сумите по тях трябва или да се върнат в
европейския бюджет, или се приспадат от бъдещи плащания за страната.
Най-много са глобите по линия на европейския земеделски фонд, от който се изплащат субсидии на фермерите.
Финансовите корекции по него са за общо 13 млн. евро. Не се посочват случаите, за които са наложени. Преди около
месец Европейската сметна палата публикува доклад за контрола на средствата за земеделците. В него се даваше
пример как българският фонд “Земеделие” е изплатил на двама фермери субсидия за едни и същи площи.
2 млн. евро са наложените през миналата година санкции за нередности при плащания от фонда за селско развитие, от
който се финансира програмата за селските райони.
Глобите по линия на фонда за регионално развитие са за 3 млн. евро.
Няма санкции за нарушения по Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. По тях, както и по фонда за регионално
развитие, от 2007 г. до края на 2013 г. България сама е наложила санкции за общо 166 млн. лв. Когато проблемите бъдат
засечени от българските власти, парите не се губят автоматично, а се разпределят за други проекти.
България остава сред страните, от които се подават най-много сигнали за злоупотреби с европари - за миналата година те
са били 97.
Вестник Капитал Daily
√ Строителите спират работа по "Околна среда"
Дотук се стигна, след като държавата не отпусна средства от бюджета за проектите, а плащанията от ЕК още
са спрени
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), най-вероятно ще спрат
масово работа. Това става ясно от изпратено до медиите решение на Камарата на българските строители (КСБ), в което се
казва, че "ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради
неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират". Камарата
съобщава, че е препоръчала на всички да започнат процедура по подписване на Акт 10 - документът, с който се
замразява строителството.
Това е втората, доста драстична стъпка, до която прибягват строителите, след като първият им призив към властта от 7
юли остана без отговор. В него те призоваха министерски съвет, министър-председателя и министъра на финансите да
намерят решение на блокираните десетки проекти по ОПОС, като отпуснат средства от държавния бюджет, с които да
продължи работата по програмата. Към този призив тогава се присъедини и Националното сдружение на общините. От
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днешното съобщение става ясно, че правителството нито е отговорило на призива, нито е решило дали и как да търси
разрешение на ситуацията.
Най-добрата илюстрация за батака в програмата в момента е, че никой не знае за каква точно сума става на въпрос. По
официални данни от Министерство на финансите (МФ), задълженията на местните власти към строителите са 180 млн.
лева, но това е драстично подценена сума. Според съобщение на страницата на ОПОС, към 13 юни са подадени от
бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. Според председателя на КСБ инж. Светослав
Глосов, по предвари телни разчети тези средства ще надхвърлят 600 млн. лв., а с някои необявени още разходи, които
вероятно не са фактурирани, може да се увеличи още доста. От Камарата обявиха, че още не знаят конкретните числа,
тъй като събират от членовете си. Оттам посочиха, че са взели решението да призоват за спиране на работата, тъй като
много фирми нямат вече оборотни средства и им изтичат кредитните линии.
"Непрекъснато имам срещи със строителите и сме в ситуация на принудително цялостно спиране", обясни пред
"Капитал" един от кметовете с два проекта по програмата - Таня Христова от Габрово. "Водният цикъл е в по-активна фаза
и е по-голям, ако не се случи нещо разумно и да се отдели ресурс за него, след този месец ще пристъпим към акт 10. Аз
имам регламентирани клаузи в договорите, че при липса на вина от двете страни, може да се пристъпи към акт 10",
обяснява Христова. За втория й проект - депо за отпадъци, ресурсът ще стигне до края на септември, но ако не бъде
реализиран до началото на 2015 г., общините ще започнат да търпят наказания заради неизпълнение, които според
Христова ще бъдат включени в такса "смет" за гражданите.
Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй като Европейската комисия продължава да разглежда случая със спирането на
средства и дали българските власти са коригирали всичко необходимо, за да бъдат пуснати плащанията. Неофициално
стана ясно, че решение ще има вероятно есента, като в момента се спори по размера на финансовата корекция за
програмата. В момента се извършва и трета поредна управленска проверка, след като програмата мина през бърза смяна
на няколко ръководители и начело отново е доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон Александров. Преди
време бившият вече министър Искра Михайлова обеща до края на този месец да бъдат отпуснати пари от държавния
бюджет, въпреки че министерство на финансите спря парите за програмата още през февруари. Оттогава ситуацията с
бюджета се влоши доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв да бъдат преведени на МОСВ, за да се продължи с
изпълнението.
Проблемът е, че сега е последният активен строителен сезон, в който тези проекти могат да бъдат завършени преди края
на програмния период през 2015 г. Ако не се случи това, вероятно е някои от тях да трябва да връщат на 100% взетите
средства, заради неизпълнение на договора.
√ Инфлацията в еврозоната остава ниска
Строителният сектор в региона се е свил през май
Инфлацията в еврозоната очаквано се е задържала на ниски нива през юни, като поскъпването на тютюневите изделия,
ресторантите и наемите не е успяло да компенсира спадащите цени на плодовете, зеленчуците и телекомуникациите.
През миналия месец потребителските цени в 18-те държави, използващи еврото, са нараснали едва с 0.1% спрямо май.
Така инфлацията на годишна база остава на ниво от 0.5 на сто, колкото и за предишния месец, показват данните на
Евростат.
Опасна зона
От миналия октомври инфлацията във валутния съюз остава под 1%, което ниво е определяно от Европейската централна
банка като опасна зона заради риска от изпадане в дефлация. Ръководената от Марио Драги институция е заложила цел
за инфлация от малко под 2 на сто, но според собствените й прогнози няма да може да я постигне в скоро време.
На месечното си заседание през юли ръководството на ЕЦБ остави паричната си политика непроменена. Месец по-рано
централната банка понижи основните си лихви до рекордно ниски нива, като по депозитите за пръв път бяха наложени
негативни лихвени нива. В изявленията си след това Марио Драги даде да се разбере, че има готовност и за печатане на
пари по модела на Федералния резерв в бъдеще, за да се предотврати дефлацията. Банката следи и курса на еврото,
като запазва готовност да действа, ако единната валута поскъпне прекалено.
Основната инфлация, която не включва нестабилните цени на продукти като енергията и необработените храни, също
остава на нивото си от май – 0.8 на сто. За разлика от еврозоната, в целия Европейски съюз се отчита леко повишение на
потребителските цени през юни – с 0.7% спрямо 0.6 за предишния месец.
В рамките на съюза дефлация се отчита в България (-1.8%), Гърция (-1.5%), Португалия (-0.2%), Унгария и Словакия (по 0.1%). Най-висока инфлация пък се отчита във Великобритания (1.9%), Австрия (1.7%) и Люксембург (1.2%). Най-голямата
европейска икономика Германия също отчита годишен темп на инфлация от над 1%.
Строителен сектор
В четвъртък бе публикувана и статистика за строителния сектор в региона през май. Сезонно изгладените данни показват
свиване на строителството с 1.6% в ЕС и 1.5% в еврозоната на месечна база. През април бе отчетено повишаване на
строителството в двете зони със съответно 0.3 и 0.4 на сто. На годишна база през май обаче има ръст от 3.2% в ЕС и 3.5%
във валутния съюз. Най-голям спад на строителството се наблюдава в Германия (-4.9%), Полша (-3.9%), Словения (-3.7%) и
Чехия (-3.6%). Значително повишаване има в Унгария (2.3%), България (1.7%), Словакия (1.6%) и Испания (1%).
√ Благородните метали поскъпват
Паладият достигна най-високата си цена от 13 години
Златото поскъпна за втори пореден ден, а цените на паладия достигнаха най-високите си нива от 2001 г. във вторник. За
повишеното търсене на благородните метали спомогна налагането на нови санкции от страна на САЩ срещу Русия, която
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е един от големите производители и износители, както и спадът на цените до триседмично дъно по-рано тази седмица.
На 15 юли цената на златото спадна до 1292.26 долара за тройунция, което е най-ниската цена от 19 юни, като реакция на
изявления на председателя на Федералния резерв на САЩ Джанет Йелън.
Влияние на Фед
Очакването за свиване на икономическите стимули на Фед доведоха до обезценяване на златото с 28% през миналата
година. От началото 2014 г. обаче кюлчетата са поскъпнали с 8.4% заради уверенията на Фед, че ще поддържа лихвите
ниски, и ескалиращото напрежение в Близкия изток и Украйна, което увеличава търсенето на сигурни активи.
В четвъртък златото с незабавна доставка поскъпна с 0.3% до 1303.03 долара за тройунция, а фючърсите с доставка през
август с 0.3% до 1303.40 долара. За поскъпването спомогна и публикуваната в сряда статистика за вноса на метала в
Индия. През юни той се е повишил с 65% до 3.12 млрд. долара спрямо 1.89 млрд. за същия месец на миналата година,
след като централната банка облекчи ограниченията. Според оценките на UBS, цитирани от Bloomberg, вносът през
миналия месец е достигнал 74 тона. Индия беше най-големият физически пазар за злато до миналата година, когато
беше изпреварена от Китай.
Среброто с незабавна доставка напредна с 0.1% до 20.7958 долара за тройунция на борсата в Лондон, възстановявайки
се от едномесечно дъно. Платината поскъпна с 0.4% до 1491.85 долара, а цената на паладия се повиши с 1.1% и достигна
885 долара за тройунция – ниво, виждано последно през февруари 2001 г. Основен фактор за този скок са новите
санкции срещу фирми от Русия, която е най-големият доставчик на паладий. Цената на метала е нараснала с 23% от
началото на годината заради продължилите пет месеца миньорски стачки в Южна Африка и повишеното използване на
метала в автомобилната индустрия.
Руски износ
Освен това през последните месеци Русия е намалила износа на паладий от държавните си запаси. Обикновено металът
от Русия се изнася първоначално за Швейцария за съхранение и обработка. Според данните на швейцарските митници
през май вносът на руски паладий е спаднал с 29%, но пак е достигнал второто най-високо ниво за последните 12 месеца.
През април износът на благородния метал за Швейцария е достигнал 11-месечен връх. "Наблюдава се съчетание на
различни позитивни фактори за паладия – най-вече повишаващите се автомобилни продажби в Европа и САЩ и
ограничените доставки от Южна Африка. По отношение на Русия пазарът не е прекалено притеснен, но търговците все
пак следят какво става за всеки случай", коментира Робин Бар, анализатор в Societe Generale.
Вестник Монитор
√ Вдигат минималните осигуровки на 630 000 души
Работещите в хотелиерството и ресторантьорството ще бъдат с по-високи минимални осигуровки.
Минималните осигуровки на над 632 000 работещи ще се увеличат от догодина. Това решиха работодатели и синдикати,
които досега договориха минималните осигурителни прагове за 21 икономически дейности. Консенсус при първия етап
на преговорите социалните партньори постигнаха за трудещите се в сферите на производство и преработка на месо от
домашни птици, автомобилната индустрия, на метални изделия, машиностроене, хотелиерство и ресторантьорство,
добив на въглища и на нефт и др. Средният ръст на договорените прагове е 3,9%, което означава, че най-ниската сума,
върху която ще се осигуряват тези над 632 000 работещи, ще бъде 524,55 лв.
Срокът за договаряне на останалите минимални осигурителни прагове между бизнеса и профсъюзите е 27 август.
Праговете за икономическите дейности, за които няма споразумение, ще се определят от работна група към социалното
министерство. Миналата година с решение на министъра на труда и социалната политика 10 от дейностите без
споразумение между работодателите и синдикати останаха без промяна спрямо 2012 г.
√ 187 млн. лв. излиза замразяването на пенсионната възраст за миньори и моряци
187 млн. лв. ще струва 3-годишното замразяване на пенсионната възраст за работещите от първа и втора категория. Това
показват разчети на НОИ по повод предложението на БСП за замразяване на възрастта за пенсия на категорийните
работници до 2018 г.
По данни на института между 2400 и 2700 миньори, пилоти и моряци ще излязат в заслужена почивка през следващите 3
години. Това ще се случи, ако бъде замразена пенсионната възраст. Ако предложението за това бъде прието, жените от
първа категория ще се пенсионират на 47 г. и 8 месеца, а мъжете – на 52 г. и 8 месеца. Работещите дами във втора
категория ще спират да работят на 52 г. и 8 месеца, а мъжете  на 57 и 8 месеца.
„Според нас възрастта за категорийните работници трябва да се увеличава плавно и да достигне 3 г. преди общата
възраст за пенсиониране на хората от трета категория”, обясни шефът на НОИ Бисер Петков.
Социалният министър Хасан Адемов смята, че проблемът с ранното пенсиониране не може да бъде решен до края на
мандата на 42-то НС. Въпреки това депутатите от социалната комисия приеха на първо четене предложението за
замразяване на пенсионната възраст на работниците от първа и втора категория въпреки отсъствието на колегите им от
ГЕРБ.
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Вестник Класа
√ С над 15 на сто нарастват сделките с имоти над 100 хил. евро
Повечето покупки се реализират в рамките на 30 дни
Жилищата на стойност над 100 000 евро отново привлякоха вниманието на купувачите в края на първото полугодие на
2014 г. През май и юни сделките за имоти над тази цена са представлявали над 15% от всички, докато в началото на
годината са формирали дял от около 7-8%.
Тези данни изнесе голяма агенция за недвижимости. Според брокерите, хората с повече спестявания са взели решение
да ги инвестират в имот, което е сигурна стъпка, особено предвид падащите лихви по депозитите. Скъсява се и периодът
на сключване на сделка – в последните месеци около 1/3 от покупките са реализирани в рамките на 30 дни.
В началото на годината за такъв срок се сключваха под 20% от сделките. Същевременно расте броят на жилищата,
закупени на цена, по-висока от първоначално оферираната. Повече от 10% от всички са покупките, реализирани с
надценка, показват данните на агенцията.
Активизирането на сделките за по-скъпи имоти проличава и в растящия интерес към по-големи жилищни площи,
посочват брокерите. Около 1/3 от продадените през периода апартаменти са тристайни, а през юни делът им скача до
40%. Сходни са и процентите при двустайните жилища, докато покупките на едностайни апартаменти представляват
около 9.5% от всички.
Цените не променят съществено нивата си, като средната стойност в столицата е около 700 евро на кв. м. Варна, дори и
след климатичните катаклизми продължава да е с активен пазар, особено в летните месеци. Цените в Морската столица
също се задържат стабилни – около 670-690 евро на кв. м. Нивата в Бургас и Пловдив също остават между 490 и 550 евро.
С оглед на промените в профила на желания имот в столицата, като предпочитани квартали за периода се очертаха
Център, Гео Милев, Изток, Докторска градина, Бъкстон, Стрелбище. Сделките в по-ниския сегмент се сключваха основно в
районите с метро и с подобрена инфраструктура.
Към тези изисквания постепенно се прибави и растящата критичност на купувачите към качеството на сградите, което
отчасти се дължи на последните климатични явления. Все повече хора се интересуват от стабилността на сградата,
материалите, конструкцията, здравината и издръжливостта на фасадата. Купувачите питат доколко дадена сграда може
да издържи на метеорологичните условия, разказват брокерите.
√ Банката за развитие е с нов Надзорен съвет
Новите членове на Надзорния съвет на „Българска банка за развитие" АД (ББР) са проф. Николай Неновски, Деница
Кирова и Емил Караниколов, съобщиха от Министерството на финансите. Министърът на финансите упражнява правата
на държавата в капитала на Българската банка за развитие (с акционерен дял 99,99% от капитала на Банката).
Те заменят избраните миналата година Диана Драгнева-Иванова, Румен Порожанов и Стефан Белчев. Новият Надзорен
съвет на ББР беше избран на редовното Общо събрание на Банката. Промените са в сила от днес, 17 юли, с вписването
им в Търговския регистър.
Професор Николай Неновски е един от най-изтъкнатите български макроикономисти, с множество изследвания и
публикации в областта на монетарната политика и международните финанси. Бил е член на Управителния съвет на
Българска народна банка, а през изминалата година е преподавал в Университета в Амиен, Франция.
Деница Кирова е с дългогодишен и доказан опит като ръководител в публичния сектор. В момента е началник на
кабинета на министъра на финансите. Преди това е работила 12 години в Комисията за финансов надзор в областта на
надзора на инвестиционната дейност. Емил Караниколов е юрист и притежава богат опит в реструктурирането на
публични компании. Бил е юрисконсулт в Столична община, а през 2010 година оглавява Агенцията за приватизация.
Вестник Сега
√ Провалът на реформата с ранното пенсиониране ще струва 187 млн. лв.
Министерство на финансите категорично против трета отсрочка за тежките професии
187 млн. лв. ще струва поредното трето отлагане на реформата в ранното пенсиониране. Това ще е сумата, необходима
на НОИ да продължи още три години да плаща пенсиите на хората от първа и втора категория труд. Според действащото
в момента законодателство догодина тези пенсии трябва да се поемат изцяло от професионалните фондове. Проблемът
е обаче, че в тях няма достатъчно пари. Затова експертите са единодушни, че отлагането е наложително, но настояват то
да върви и с увеличение на възрастта за тези българи.
Вместо това вчера в социалната комисия депутатите от БСП прокараха на първо четене законопроект на колегите си Мая
Манолова и Страхил Ангелов, с който възрастта за пенсия за работещите тежък труд ще се замрази за още 3 години - до
края на 2017 г. За самите пенсии няма и дума, затова в комисията се разбраха, че между първо и второ четене ще бъдат
направени промени, с които да се реши и този въпрос.
Шефът на НОИ Бисер Петков коментира, че подкрепят удължаването за ранното пенсиониране да е с три години,
въпреки че това сериозно ще натовари бюджета на общественото осигуряване. От института обаче смятат, че това
задължително трябва да върви с увеличение на възрастта и стажа за пенсия. Разчетите за 187 млн. са правени на база на
данните, че всяка година се пенсионират между 8 и 9 хил. работници от първа и втора категория, без да се приспадат
средствата от индивидуалните партиди в професионалните фондове.
Финансовото министерство категорично не подкрепя поредното замразяване на възрастта. "Период от три години за
осигуряване на адекватност на този вид пенсии е минимален, което след изтичането му отново ще провокира
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предложение за по-нататъшното му удължаване", пише в становището на финансовия министър Петър Чобанов. От МФ
посочват, че за 14 г. - от 2000 до 2014 г. - възрастта за пенсиониране на трета категория труд се е увеличила с 5 години и 8
месеца за жените и с 3 години и 8 месеца за мъжете, а за категорийните работници само с 8 месеца, което не е
справедливо.
ЛИЧНО
Законотворческата дейност на комисията, водена от Корнелия Нинова, изглежда безсмислена на фона на неработещия
парламент, но Мая Манолова обясни, че е поела личен ангажимент към миньорите и моли колегите си "чисто
емоционално и човешки да я подкрепят".
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