Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Васил Велев: Бюджетът трябва да се актуализира от новото правителство на есен
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал съобщи в "Преди всички" , че работодателите и
синдикатите ще предложат на президента да сформира ескпертно служебно правителство, което да е равно отдалечено
от политически партии, за да успокои обстановката и да създаде условия за работа на бизнеса. Ще посочим
приоритетите: финализиране на споразумението за партньорство с ЕК до 2020 година, подготовка за актуализация на
бюджета на текущата година. Пенсионната система, здравеопазването и енергетиката - също ще са на дневен ред. Да се
внесе повече прозрачност по големите енертгийни проекти. Това трябва непременно да се реализира, за да не разберем
след години за неизгодно сключени договори.
Васил Велев коментира ситуацията с КТБ: Всички организации на работодателите и двата синдиката сме притеснени.
Неубедителни са действията на институциите. Действията на прокуратурата доведоха до тая ситуация. МС и БНБ
закъсняха с реакция. Трябва да се търси работещо решение за КТБ, не бедните да плащат на богатите. Ако големите
вложители са съсобственици на тази банка, няма да позволят разграбването на активите й.
Ще предложим на президента да създаде към себе си обществен консултативен комитет. Ако не стане - ще създадем
този комитет към нас - 6-те организации на работодатели и синдикати.
По въпроса за актуализацията на бюджета Велев каза: Бихме подкрепили актуализация от новосформираното
правителство на есен.
Българска национална телевизия
√ Президентът ще се срещне със синдикатите и с организации на работодателите
По-късно президентът Росен Плевнелиев ще се срещне с представители на синдикални и работодателски организации.
Срещата е във връзка със задачите и приоритетите на бъдещото служебно правителство.
По време на разговора ще бъдат обсъдени актуални икономически и социални теми. Срещата беше поискана преди
седмица от бизнеса и профсъюзите. За Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев тогава приоритетни бяха
подготовката на бюджета за 2015 г. и подписване на споразумение за партньорство с Еврокомисията. От КНСБ са
притеснени , че ситуацията в много сектори се влошава с всеки изминал ден. Синдикатите се противопоставят
проблемите в управлението да стават за сметка на икономиката и на работните места на хората. Синдикатите настояват
да бъде обсъдена и ситуацията с КТБ.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Стандарт
√ Населението на България намалява с 40 хил. души на година
Населението на България е 7 245 677 души към 31 декември 2013 г., което представлява 1,4% от населението на
Европейския съюз. За сравнение - през 2012 г. населението на страната е било с 38 875 души повече, или с 0,5%, сочат
данните в годишния отчет "Държавното обществено осигуряване през 2013 г.", публикуван от Националния осигурителен
институт.
У нас преобладават дамите - мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените – 3 720 732 (51,4%). На 1 000 мъже се падат 1 056
жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С покачване на възрастта броят и относителният дял на
жените от общото население на страната се увеличава.
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Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 417
667, или 19,6% от населението на страната, застаряването е по-ярко откроено сред жените. Относителният дял на жените
на възраст над 65 години е 22,7%, а на мъжете - 16,3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и
като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2013 г. е 4 472 хил. души, или 61,7% от цялото население, като
мъжете са 2 364 хил., а жените – 2 141 хил. Към края на 2013 г. в над трудоспособна възраст са 1 718 хил. души или 14,6%
от населението на страната.
Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г. е
74,5 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,0 години, докато при жените е със 7 години повисока – 78,0 години.
√ Порт Бургас под данъчен контрол
Бургас. Бургаското пристанище вече е под денонощен данъчен контрол. От вчера инспектори на НАП следят
непрекъснато трафика на контейнерите през пристанището. Фискалният пункт ще работи 24 часа в денонощието, а целта
е да бъдат проверявани всички контейнери, които влизат и излизат от порта. Ще се наблюдават рискови стоки като риба,
месо, цитрусови плодове и захар.
От ръководството на НАП очакват новата зона за контрол да увеличи приходите в бюджета поне с 5 млн. лв. "Фискалните
агенти ще извършват документен и визуален контрол на всеки контейнер. Сигурността на проверяваните стоки ще се
гарантира със специална пломба с инициалите на приходното ведомство с индивидуален и тройно защитен номер. Всеки
получател ще трябва да декларира точно мястото на получаване на стоката. Целта е осъществяване на ефективен и
непосредствен контрол върху декларираните и реално доставени количества", обясниха от НАП-Бургас. Новият фискален
пункт на бургаското пристанище е първи по рода си на морската ни граница и ще играе ролята на бариера при опити за
ощетяване на фиска, коментира Даниел Вълканов, шеф на сектор "Оперативни дейности" Бургас към дирекция
"Фискален контрол".
Той уточни, че през сезона на зърнената реколта ще бъде затегнат и контролът за движение на камиони, жп композиции
и кораби, които превозват зърно.
√ Брюксел подготвя нова програма за градовете
Брюксел. Нова програма за подкрепа на градовете в ЕС подготвя Брюксел. Предложения за формата и съдържанието й
ще се приемат от страните членки до 26 септември, обяви Европейската комисия. Предложения може да дават и
национални, регионални и местни органи.
Целта на програмата е както да се съгласуват по-добре градските политики между различните страни и региони, така и да
се гарантира по-голямо влияние на градовете при формиране на политиките на ЕС. Сред доводите за създаване на
програмата е фактът, че близо 70% от населението в ЕС живее в градски региони, като до 2050 г. се очаква този дял да
достигне 80%. В същото време близо 2/3 от политиките на общността засягат градовете. "От замърсяването до бедността,
от безработицата до енергетиката - няма да можем да се справим с предизвикателствата пред Европа или да постигнем
целите на Европа, ако не успеем да разрешим тези проблеми в градовете на Европа", категоричен е и комисарят по
въпросите на регионалната политика на ЕС Йоханес Хаан.
"Сега искаме да чуем мнението на ключови заинтересовани страни и на тези, които живеят в самите градове", допълни
той. Сред целите на програмата е да се насърчава обменът на добри практики с цел да се помогне за развитието на
градовете и метрополисите.
√ НОИ отбеляза ръст на БВП и спад на инфлацията през 2013 г.
София. През 2013 година брутният вътрешен продукт възлиза на 78 115 млн. лева по текущи цени. БВП, получен като
сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0,9% спрямо 2012 година, посочва публикувания доклад за
Държавното обществено осигуряване през 2013-а година на Националния осигурителен институт.
През 2013 година инфлацията при потребителските цени се е понижила съществено спрямо отчетената през 2012-а
година. В периода август - декември тя е отрицателна, като през последните няколко месеца на годината се проявява
тенденция към постепенно забавяне на отрицателния темп.
Средномесечната работна заплата за 2013 г. е 808 лв. и се е повишила с 42 лв. спрямо 2012 г., или с 5,5 на сто. Равнището
на регистрирана безработица в страната средно за 2013 г. е 11,3%.
Средната работна заплата през 2013 г. в обществения сектор е 839,75 лв., а в частния сектор 797,75 лв. Продължава
тенденцията средната работна заплата в обществения сектор да превишава тази в частния сектор, като през 2013 г.
превишението е с 5,3%.
От 1 януари 2013 г. се определи нов размер на минималната месечна работна заплата – 310 лв. Увеличението e с 20 лв.,
или 6,9 на сто в сравнение с предишния й размер – 290 лв.
През 2013 г. пенсиите продължават да са вторият по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те
формират 25,5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26,7%. Общо социалните трансфери
(пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28,5% от
общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 30,1%.
През 2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10,1% повече от 2012 г. За
храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия
разход намалява от 33,4% през 2012 г. на 33,2% през 2013 г.
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Равнището на регистрирана безработица в страната средно за 2013 г. е 11,3%. През 2013 г. средномесечният брой на
безработните в страната е 371 380 лица. Основният поток от безработни в бюрата по труда е формиран от периодично
освобождавани заети лица без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия.
Вестник Капитал Daily
√ Конституционният съд отмени няколко ограничения върху зелените централи
Падат 20-процентна такса върху приходите на ВЕИ, както и таванът за часовете, в който могат да се получават
преференциални плащания
Конституционният съд (КС) отмени въведената в края на миналата година 20-процентна такса върху приходите на
фотоволтаичните и вятърните централи. Тя беше въведена от 1 януари 2014 г. със закона за държавния бюджет миналата
година, с който се направи и поправка в закона за възобновяемите енергийни източници. Целта беше да бъдат събрани
150 млн. лв. да се финансира НЕК, за да се намали дефицитът на държавната компания в одобрените й средства за
изкупуване на зелена енергия. Реално обаче парите така и не стигнаха до НЕК. Министърът на финансите Петър Чобанов
каза миналата седмица, че те щели да останат като буфер в бюджета, макар че към момента събраните 97 млн. лв. са по
сметка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Решенията на КС нямат ретроактивна сила и парите
няма да бъдат върнати на инвеститорите.
Делото беше образувано в средата на януари по искане на президента Росен Плевнелиев. Той поиска съдът да обяви
таксата за противоконституционна, тъй като тя нарушава два основни принципа: не третира равно различните
икономически субекти, които изпълняват една и съща дейност, и на второ място не е ясно какви услуги се предоставят от
държавата, които да се заплащат с таксата. "Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на
енергия от възобновяеми източници – например водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопански
субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени - произведената по високоефективен
комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия",
пише в мотивите си президентството.
От Българската фотоволтаична асоциация (БФА) приветстваха решението на КС, което "определя върховенството на
закона като непреодолим принцип в българската икономика и енергетика. С днешното си решение Конституционният
съд отправя мощен сигнал към всички български и чужди инвеститори за възстановяване на стабилността на
инвестиционната среда в България, както и ясно послание към всички български регулаторни органи, че общественият
интерес, който те следва да защитават и контролират, е ясно дефиниран в договорните отношения в енергетиката, в
българското законодателство, европейските директиви и политики, и че България може да бъде част от общото
европейско енергийно пространство на сигурност".
От БФА казаха още, че настояват досега събраните противоконституционни 100 млн. лв. да не бъдат ползвани като буфер
в бюджета, а да бъдат дадени за директни помощи на енергийно бедни семейства.
Според инвеститори с решението на КС освен това се отменят и ограниченията за часовете работа, в които ВЕИ могат да
получават преференциални плащания. Ограничението беше въведено през миналата година - 1250 часа за
фотоволтаичните и 2200 часа за вятърните централи. То целеше да се свият разходите по високите тарифи на зелените
централи, като останалото количество произведена електроенергия се изкупуваше по значително по-ниска цена.
Това е вече второто съдебно решение, което отменя такси върху производителите на възобновяема енергия. В средата
на миналата година Върховният административен съд пък отмени въведената от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) цена за достъп за ВЕИ, която събираше между 2 и 40% от приходите на различните видове
зелени централи. Тогава ВАС заключи, че ДКЕВР не е предоставил доказателства, които да обосноват временните цени за
достъп на ВЕИ производителите до електроразпределителната мрежа.
Вестник Класа
√ Приходите в туризма с 20% надолу
През летния сезон приходите в туризма ще паднат с 20%, даже и повече. Това прогнозира Румен Драганов, председател
на Института за анализи и оценки в туризма, съобщава „Монитор". „Основно намалението на постъпленията се дължи на
обезценяването на руската рубла", смята експертът.„От началото на сезона руснаците по нашите плажове сега са с една
десета по-малко, защото нямат възможност да пътуват с рейсове и леки коли през Украйна към България. Самолетите са
пълни, обаче има промяна на структурата на пътуванията. Немалка част от руснаците, идващи у нас, отсядат в свои
жилища или квартири на свои сънародници и по-малко отсядат в нашите хотели", допълва Драганов.
Според него по-малките приходи от руския пазар не може да се компенсират по никакъв начин. По думите му
негативната картина се допълва и от спад на цените по Северното Черноморие с 10%, което е безпрецедентно за август.
„Заради дъждовете намаляха туристите, които отиват на морето за ден-два, намаля и броят на румънците. За първи път
през август има празни легла, особено в хотелите по-далеч от брега и в малките населени места. Това не се случвало през
последните 15 години", казва още той.
„Лошото време кара хората без резервации да отлагат пътуването си и това сваля приходите на всички по Черноморието
- хотелиери, ресторантьори, концесионери на плажове", каза още Драганов и припомни, че през 2013 г. туризмът е
донесъл на страната 3,1 млрд. евро, но за тази година все още не може да се каже колко ще е спадът.
„След месец-два ще стане ясно дали ще има спад на приходите", смята Благой Рагин от Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация (БХРА). „От летищата казват, че пристигналите туристи са повече. Консулствата ни в Русия и
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Украйна отчитат ръст на издадените визи за почивка у нас, но колегите казват, че тези летовници ги няма при тях. Може
да са по апартаменти, закупени от тях, или в български частни квартири", добавя браншовикът.
Според него, пазарът е динамичен и хотелиерите, които имат по-силни позиции не свалят цените си в пика на сезона, а
други - намаляват. „След всички негативни събития около нас, ще бъде успех да постигнем резултатите от
миналогодишния летен сезон", казва Рагин.
„Нормално е при по-слаб сезон приходите да падат", каза Елена Иванова, от съюза на собствениците в Слънчев бряг.
„Причината е не само кризата в Украйна. През юли в хотелите ни имаше спад от 7-8% и на туристите от Западна Европа Англия, Германия и скандинавските страни. Заведенията за свободна консумация отчитат по-голям отлив на клиенти.
Надявам се през август да достигнем нивата на заетост от миналата година, което обаче няма да компенсира спада",
казва тя.
Според нея западняците са предпочели Гърция пред България, защото са решили по този начин да помогнат на съседите
да излязат от кризата. „От друга страна южната ни съседка има голямо предимство с безплатните плажове", смята
Иванова. „А у нас негативно влияние на туризма ни оказва концесионирането", добавя тя.
Българските туристи са най-много в курорта „Албена", съобщи зам.-директорът „Продажби" Йовка Страшилова. Към
момента летовниците там са около 15 000, като 4500 от тях са българи. През август, когато е сезонът на отпуските у нас, се
очаква броят им всеки ден да е 5-6 хиляди, коментира още Йовка Страшилова. Курортът е с добра заетост, която
традиционно, в началото на август е най-висока. Все още обаче могат да се намерят възможности за ваканция в курорта в някои от хотелите за определени периоди.
След родните туристи на второ място са румънските и немските гости. От двете дестинации има по около 3000
летовници. Спадът на руски пазар се очаква да е около 10%. Повечето от другите пазари са на нивото на миналата
година, като ръст има на френския пазар, за който тази година Албена предложи нов клубен хотел.
Вестник Преса
√ Анализ за 2013 г.: 100 работещи издържат над 80 пенсионери
Над 52% от парите за старини се плащат от данъци
Влошава се съотношението между броя на работещите и пенсионерите. През 2013 г. 100 осигурени са издържали 80,4
пенсионери, докато година по-рано съотношението е било 100 към 80,1. Това сочи анализ на Националния осигурителен
институт (НОИ) за държавното обществено осигуряване (ДОО).
Пенсионерите намаляха с 1%, или с 21 738 души, за една година. Основната причина за това е повишаването на
възрастта и стажа за излизане в заслужен отдих. През м.г. пенсионерите са били 2 195 904 души при 2 217 642 души през
2012 г. Сега жените се пенсионират на 60 години и осем месеца с 34 години и 8 месеца стаж, мъжете - на 63 години и 8
месеца с 37 години и 8 месеца стаж.
Средната пенсия през 2013 г. е била 293,96 лв., година по-рано сумата е била 271,21 лв. През 2013 г. общо 53 734 души са
били ограничени на тавана от 770 лв. Те са 2,5% от всички, като делът им е нараснал с 0,1% спрямо 2012 г. За м.г. делът на
разходите за пенсии е 9,9% от БВП при 9,3% за 2012 г.
Анализът на финансовите резултати по консолидирания бюджет на ДОО показва, че и през 2013 г. продължават
тенденциите от предишните години за висок дял на държавните трансфери за балансиране на разходите - 52,5%. Това
означава, че плащанията за пенсии и обезщетения се поемат основно от данъци, а само 47,5% - от осигурителни вноски.
В сравнение с 2012 г. държавният трансфер е с 1% по-малък, но причината е, че направените разходи са с 0,8%, или 72
млн. лв., по-ниски от планираните. Основната икономия е при пенсиите. За 2013 г. за тях разходите са 7,746 млрд. лв. - с
1,4% по-малко.
В бюджета на фонд „Пенсии“ за 2013 г. са постъпили 3,166 млрд. лв. от осигурителни вноски, като изпълнението на плана
е 95,6%. Това означава, че са дошли 144,4 млн. лв. по-малко основно заради по-малкия брой на осигурените.
Населението в трудоспособна възраст през м.г. е 4,472 млн. души - с 33 000 по-малко спрямо 2012 г.
√ НОИ: 39,9 млрд. евро е БВП през 2013 г.
На човек се падат 5493 евро
През 2013 г. БВП възлиза на 78 115 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 39 940 млн. евро, като
на човек се падат 5 493 евро.
Това е записано в годишния отчет "Държавното обществено осигуряване през 2013 г.", публикуван от Националния
осигурителен институт.
БВП за 2013 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0,9% спрямо 2012 г. Нетният
износ имаше основен принос за растежа. Износът на стоки и услуги нарасна с 8,9%, докато вносът на стоки и услуги се
увеличи с по-нисък темп от този на износа (с 5,7%) поради ограниченото вътрешно търсене. В условията на запазваща се
несигурност в очакванията на икономическите агенти стопанската активност в страната остана потисната, като частното
потребление и инвестициите в основни активи се понижиха в реално изражение спрямо предходната година.
Правителственото потребление имаше нисък положителен принос за нарастването през годината на БВП в реално
изражение.
През 2013 г. инфлацията при потребителските цени се понижи съществено спрямо отчетената през 2012 г. В периода
август-декември тя беше отрицателна, като през последните няколко месеца на годината се прояви тенденция към
постепенно забавяне на отрицателния темп. В края на 2013 г. хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
се сви с 0,9% на годишна база (2,8% инфлация в края на 2012 г.), а средногодишната инфлация се забави до 0,4% (2,4%
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през 2012 г.). Динамиката на общата инфлация през годината отразяваше едновременното влияние на външни и
вътрешни фактори. Основните фактори за забавянето в темпа на нарастване на цените през първата половина на 2013 г.
и отчитането на дефлация през втората половина на годината са свързани с двете последователни намаления на
регулираната цена на електроенергията за бита през март и август с общо 11,1%. Същевременно поевтиняването на
храните и горивата на международните пазари в съчетание с поскъпването на еврото спрямо долара оказаха натиск за
понижаване цените на хранителните продукти и транспортните горива у нас.
Вътрешната икономическа среда през 2013 г., характеризираща се със слабо търсене от страна на домакинствата и
наличието на свободен производствен капацитет, както и несигурността относно развитието на международната
конюнктура, намериха отражение в запазването на предпазливата политика на фирмите по отношение на разходите им
за труд и инвестиции.
Вестник Монитор
√ Работоспособните се топят с 33 000 за година
Държавата дава с 42 лв. по-високо възнаграждение в сравнение с бизнеса
Един от десет не може да намери препитание
Българите в трудоспособна възраст намаляват с 33 000 на година. Това показват данни на Националния осигурителен
институт (НОИ) за демографската ситуация за 2013 г. „В края на миналата година 61,7% от населението е на възраст
между 15 г. и 65 г., което е с 0,7% по-малко спрямо 2012 г.”, се казва в доклада. Основната причина за спада на хората в
активна възраст е застаряването на населението и емиграцията, твърдят експерти.
Всеки пети българин е над 65 г.
Средната възраст у нас през миналата година е била 43 г., докато през 2001 г. е била 40,4 г. Данните показват, че за една
година нацията ни се е стопила с 38 875 души. Така в края на миналата година сме намалели до 7 245 677 души или 1,4%
от населението на ЕС. Жените съставят 51,4% от населението, което означава, че на 1000 мъже се падат по 1056
представителки на нежния пол. Освен това българското население застарява с бързи темпове.
И докато българите в трудоспособна възраст намаляват, безработицата продължава да расте. 11,3 на сто от населението,
или 371 380 души не могат да намерят препитание.
„Основният поток от безработни е формиран от периодично освобождавани работници от малки и средни предприятия”,
се посочва в доклада на НОИ. В същото време средната заплата в страната се е повишила с 5,5 на сто и е достигнала 808
лв. И през 2013 г. работещите в общественият сектор са получавали по-високи заплати от трудещите се в частният сектор.
Оказва се, че държавата е давала средно възнаграждение в размер на 838,75 лв., което е с 42 лв. повече спрямо това,
което е плащал бизнесът. Ръст има и на размера на пенсиите, които са вторият източник на доходи за домакинствата
през миналата година. Средната пенсия през 2013 г. е била 293 лв. Пенсионерите са намалели с 21 738 души спрямо
предходната година и така броят им е достигнал 2 195 904 души. Както „Монитор” писа, за периода 2008-2013 г.
българите с пари за старини са се увеличили три пъти. Така в края на миналата година 23 719 души нашенци са
получавали пенсии и от други страни-членки на ЕС. Най-многобройни са възрастните, трудили се в Германия, Гърция и
Испания.
Произвеждаме по €5793 на човек
През 2013 г. БВП възлиза на 78 115 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е 39 940 млн. евро, като на човек се
падат 5 493 евро. Това показват данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за демографското състояние през
2013 г. Резултатите показват, че през миналата година БВП е нараснал с 0,9% спрямо предходната година. През миналата
година инфлацията се е понижила, а един член от домакинство е харчил средно по 4466 лв., което е с 10 на сто повече
спрямо 2012 г. За храна всеки член от семейството е изразходил по 1480 лв., което обаче е по-малко спрямо предходната
година.
√ В търговски комплекс в Търново: Гонят българските стоки от магазините, вкарват китайски
Продавачи махат оригиналните етикети и слагат 200% надценка
От „Произведено в Китай” повечето азиатски стоки стават „Произведено в ЕС“.
Управител на търговски комплекс във Велико Търново гони продавачите на български стоки, за да поставят на тяхно
място търговците на китайски ментета, жалваха се потърпевши. Доскоро търговецът Николай Т. държал под наем
помещение в търговски комплекс в старата част на града. Един ден обаче от управата на комплекса му казали, че трябва
да си стегне багажа и да напусне, тъй като неговото магазинче и още няколко съседни щели да се обединяват и в тях да
отвори врати голям магазин за търговия с китайски стоки. „Дрехите и конфекцията, която аз продавам, са над 90 %
българско производство. А ме изгониха за да поставят на моето място китайската некачествена продукция. Това ли е
защитата на и без това залязващото родно производство”, възмущава се мъжът.
Китайски стоки все по-успешно превземат търговските комплекси в центъра на Велико Търново, установи репортерска
проверка. Допреди няколко години магазините с надпис Made in China бяха малки, тесни и в тях пазаруваха предимно
пенсионери и социално слаби. Сега китайски стоки има в повечето магазини по главната улица на Търново. Прави
впечатление, че някои търговци доста бързо са се ориентирали в предимството, което им дава местоположението на
обекта им, и са сложили над 200% надценка на стоките от Азия.
Маратонки и кецове от много известна китайска марка, които в магазин за китайски стоки струват 15-20 лв., в
специализиран магазин за обувки в центъра на града вече са станали 40-60 лв. Чехли и джапанки, струващи по 10-15 лв. в
китайския магазин в центъра вече са скочили на 39,90 лв.
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Потребители се жалват също, че някои от търговците мамели най-нагло, като умело отстранявали от стоките
уличаващите етикети с надписите „Произведено в Китай” и на тяхно място поставяли нови с вече неангажиращото
„Произведено в ЕС”. По този начин в търновските елитни магазини това лято се появиха джапанки и чехли с пластмасови
знаменца на Италия, Франция, Германия и дори Бразилия върху тях. Търговците напълно сериозно обясняват, че стоката
е последен модел и е внос от съответната държава.
Искат 65 лв. за анцузи менте за футболни фенове
Родните търговци са царе в продаването на ментета. В магазин в центъра на Велико Търново се продават анцузи на
футболните отбори на ЦСКА и Левски на цена от 65 лв. Екипите са в съответните цветове, а върху горнището е поставена
емблемата на клуба.
В друг магазин пък се продават тениски на футболни грандове като „Барселона”, „Реал” (Мадрид), „Челси”, „Арсенал”,
„Байерн” (Мюнхен). Цената е 25 лв. парчето. По-любопитното обаче е, че върху предлаганите екипи се мъдрят имената и
на спонсорите на отборите. А това е абсолютно забранено от закона, тъй като единствено съответният отбор притежава
правата за спонсорските надписи върху екипите. Т.е фланелка на „Челси” с надпис Samsung може да се продава само в
клубните магазини или в обекти, притежаващи разрешително, издадено от им клуба. Едва ли и от „Адидас” ще са
особено щастливи да научат, че някъде там, в България, емблемата им е залепена върху подобна евтинийка.
Освен неморална продажбата на имитация на световни марки, е и престъпление, за което законът предвижда лишаване
от свобода до 5 години и глоба до 5000 лв. А ако деянието се извършва в условията на повторност, наказанието е до 8
години затвор и до 8000 лв. глоба.
√ До 25 август приемат заявления за млечни квоти
Квотната борса позволява на по-големите млекопроизводители да разширят дейността си на пазара.
Процедурата за покупко-продажба на индивидуалните квоти за производителите на краве мляко - т. нар. Квотна борса,
тръгва от днес, а заявления ще се приемат до 25 август, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.
Тя се прилага за шеста поредна година в България, като се запазва фиксираната цена за покупко-продажба от 0,01 лева за
килограм мляко за доставки и 0,01 лева за килограм мляко за директни продажби, определена със заповед на
министъра на земеделието и храните. Млекопроизводителите, които искат да купят индивидуална квота, могат да
подават заявления от 1 до 25 август 2014 г. Документите ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” по
адресна регистрация на физическите лица и по адрес на търговска регистрация на юридическите лица.
Покупко-продажбата на млечни квоти е част от квотната система, въведена в страните членки на Европейския съюз.
Целта й е да се постигне оптимален баланс между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти. Квотната
борса позволява на млекопроизводителите, които не могат да реализират част от квотите си, да ги продадат на други
производители на краве мляко, които имат нужда от тях, за да разширят дейността си на пазара. Ролята на Фонд
„Земеделие” е да бъде посредник в процеса на покупко-продажбата на млечни квоти.
Вестник Сега
√ Българите продължават да търсят вратички за ранно пенсиониране
Въпреки затягането на условията преди година средната възраст на новите пенсионери не е помръднала
Затягането на условията за пенсиониране през 2013 г. не е оказало съществен ефект за осигурителната система. Въпреки
увеличението на възрастта и стажа, необходими за излизане в пенсия, с по 4 месеца, средната възраст на новите
пенсионери не е помръднала спрямо 2012 г. Това показват данни на НОИ, публикувани вчера.
Повече работят само българите, които се пенсионират по нормалния ред - при навършване на стаж и възраст за трета
категория труд. Средната възраст на новите пенсионери от миналата година в тази група се е увеличила с 2 месеца и вече
достига 61.6 години. Мъжете, събрали необходимите възраст и стаж по закон, са се пенсионирали на 62 г. и 1 месец, а
жените - на 61 г. и 1 месец. Общо обаче за всички нови пенсионери средната възраст си стои на далеч по-ниско ниво 56.2 години, колкото беше и през 2012 г. По закон в момента мъжете трябва да излизат в пенсия на 63 г. и 8 месеца, а
жените - на 60 г. и 8 месеца.
Забележително намаление на възрастта има при новите получатели на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Средната възраст е намаляла с осем месеца и през 2013 г. за новите пенсионери в тази категория вече е 59.1 години.
Накъде трябва да вървят промените оттук нататък, ясно личи по един положителен ефект, за съжаление краткотраен.
Военнослужещите и офицерите, които също се възползват от ранно пенсиониране, през м.г. са се пенсионирали на 50 г. и
5 месеца, което е с осем месеца повече от 2012 г. При тях миналата година беше въведена минимална възраст за
излизане в пенсия. Тази година този ефект едва ли ще се прояви отново, тъй като затягането на условията важеше само
една година, а БСП го отмени.
Във финансово изражение 4-те месеца в повече към условията дават незначителен отдих на държавната хазна, която
покрива 52.5% от бюджета на общественото осигуряване. Благодарение на повишаването на пенсионната възраст НОИ е
спестил 72 млн. лв. от планираните разходи, с което държавният трансфер е намалял с 1%. Спестеното от пенсии е даже
повече - 106.5 млн. лв., но пък се увеличават разходите за обезщетения с 51 млн. лв. заради увеличението на парите за
отглеждане на малко дете от 240 на 310 лв. и ръста при болничните.
Около 4340 души не са успели да излязат в пенсия заради промяната в условията, показват данните. Затова пък тази
година при спряната реформа се наблюдава истински наплив на желаещи да се пенсионират - за полугодието новите
пенсионери са около 25 хил., или с 41% повече спрямо първата половина на 2013 г.
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√ Възможно е НЗОК да вземе безлихвен заем от държавата
Президентът прави последен опит да спаси актуализацията на бюджета
Здравната каса обмисля вариант да вземе безлихвен заем от държавата, след като в сряда ГЕРБ обяви: "Дотук беше!", и
се отметна от обещанието си да прокара актуализация на бюджета заедно с ДПС. Това съобщи здравният зам.-министър
Бойко Пенков, който е и шеф на надзора на НЗОК. Според него това означава собствен дефицит на касата, който после да
бъде покрит в рамките на бюджета, когато има редовен парламент.
"Имаме резерв встрани, който ще покрие спешните случаи, но ще се разтегли плановият прием. Ресурсът е ограничен",
обясни Пенков. Според него от днес дейността трябва да се ограничи с около 30-32%, тоест разходите трябва да се свият
до около 107 млн. лв. месечно, докато в момента достигат средно 150 млн. лв. Прогнозата му е, че без актуализация през
декември няма да има пари за лекарските заплати.
Днес президентът Росен Плевнелиев ще направи последен отчаян опит да спаси актуализацията на бюджета. Той
отправи покана на партиите в парламента и двете формации с евродепутати - Реформаторския блок и "България без
цензура", да обсъдят "неотложни финансови въпроси, както и необходимостта от актуализация на държавния бюджет и
на бюджета на НЗОК за 2014 г.", съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Преди това Плевнелиев ще
разговаря с работодатели и синдикати за приоритетите на служебното правителство.
До разбирателство обаче трудно ще се стигне. Вчера кворумът в парламента отново бе провален. "В края на краищата
проявих максимално държавническо търпение, за да убедим, че роднините на Илияна Йотова предлагат актуализация поне нея да гласуват. Те решиха да си играят игрички - нека да си ги играя", обясни Бойко Борисов.
Лидерът на ДПС Лютви Местан пък се възмути, че към актуализацията се подхожда от чисто партийни интереси, а не от
гледна точка на лекарите и пациентите. По думите му ДПС няма възможност да инициира нови разговори, но ако бъдат
поканени, те ще участват. И обобщи, че съдбата на ДПС е да е "отвсякъде гонено, навсякъде прието".
От БСП обявиха, че не виждат смисъл от нови консултации, тъй като трудно ще се разберат с Борисов, който мени
мнението си непрекъснато. Шефът на лявата ПГ Атанас Мерджанов повтори, че ще останат в НС до разпускането му, и
допусна, че ГЕРБ може да се върне в залата. Но категорично отрече да се търси контакт с Бойко Борисов. "Какви контакти
да търсим с ГЕРБ? Те са доказали, че са некоректен политически субект. Ние се договаряме за една седмична програма,
те не я изпълняват, поемат ангажименти към определени производители, не ги изпълняват", обясни той.
ПРОБЛЕМИ
Лекари и пациенти също отправиха пореден призив депутатите да гласуват допълнителни 225 млн. лв. за
здравеопазване. В противен случай има опасност от фалити на малки болници, листи на чакащи пациенти, недостиг на
пари за заплати, обявиха редица организации в здравеопазването. Един от най-големите проблеми вероятно ще
възникне за 1.5 млн. хронично болни, които ще останат без безплатни и частично платени лекарства от касата през
октомври. За тях няма да има пари, дори да се гласува актуализация, тъй като правителството не се съобрази с искането
на касата за 328 млн. лв.
√ Свободни работни места останаха без кандидати
510 свободни работни места са обявени през юли на трудовите борси в Разград, Първомай, Ямбол и Бяла Слатина, но
към тях интерес са проявили само 430 безработни. Предложенията за работа са отправени от 35 работодатели, заявили
участие на организираните от агенцията по заетостта срещи. Повечето от позициите са заявени в Ямбол - 378 места.
Предложенията са най-вече за производството, услугите и търговията. В Ямбол работа има за машинни оператори,
манипуланти, опаковачи, месачи, работници по бутилиране, техник винар, монтажник кабели, строителни работници,
охранители и др. В Разград се търсят пакетировачи, работници в мандра, общи работници, продавач консултант,
кредитни консултанти. В Първомай се търсят кредитни консултанти, работник на бубинарка, продавач консултант и общ
работник. На трудовата борса в Бяла Слатина 10 работодатели обявиха 93 свободни места за компютърен специалист,
сигнално-охранителна техника, шивачи, предачи, полевъдни работници, ел.техник, строителни работници, работници в
консервна фабрика, монтажник.
През август АЗ ще организира още четири трудови борси. Ще се проведат две общи трудови борси в Лом и Раковски и
две специализирани - в Чирпан за роми и във Видин за младежи.
√ Пътната агенция може да вземе европари и за вече готови обекти
Преди окончателното финансиране на проектите експерти ще проверяват качеството на настилките и
обществените поръчки
За да се намали рискът от загуба на европейски средства по ОП "Регионално развитие" за ремонт на втори и трети клас
пътища, регионалното министерство ще финансира и вече построени отсечки. Промяната е одобрена от Брюксел и не се
прави за първи път. Пътната агенция ще може да поиска от ОП "Регионално развитие" да й възстанови парите за вече
изградени пътища или да й осигури финансиране за такива, които са в напреднала фаза, тоест могат да приключат до
края на октомври т.г., но се плащат към момента от други източници, гласи заповед на министъра в оставка Десислава
Терзиева. АПИ може да кандидатства до 10 август. Решението е взето от Комитета за наблюдение на ОПРР на 24 юли.
Ако кандидатът отговаря на изискването, следва да представи куп нови документи, свързани със строителния процес заповедна книга, междинни доклади на надзора, както и всички документи, свързани със съответни ремонти, при
доказване на изпълнението на проекта. Освен това, за да бъде финансиран, бенефициентът трябва да обоснове приноса
на проекта си към конкретния пътен участък, а не само за пътя като цяло, както беше досега. Трябва да се посочи
конкретното местоположение на участъка, включително и какво обслужва - големи икономически или индустриални
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центрове или пък осигурява достъп до туристически атракции. За целта трябва да бъде изготвена карта на района с ясни
обозначения на участъка.
От заповедта става ясно още, че преди управляващият орган да вземе окончателно решение за финансиране на
определен проект, ще се правят проверки на място на качеството на настилките, качеството на работата, както и пълна
документална проверка, включително процедурите по обществени поръчки. Проверките ще се правят от екипи на
управляващия орган. Всичко това са мерки за намаляване на риска от загуба на средства при прилагането на правилото
N+2 за 2014 г.
ФИНАНСИРАНЕ
Променят се и финансовите параметри на схемата. Общият размер на финансовите средства се увеличава от 501 млн. лв.
на 554.6 млн. лв. Съфинансирането от европейския фонд става 471.4 млн. лв. вместо 425.9 млн. лв. Респективно се
увеличава и националното съфинансиране - от 75.1 на 83.1 млн. лв. Актуализацията на бюджета на схемата е към 30 юли.
Това се прави с цел пренасочване на финансов ресурс между операции или между приоритетни оси с оглед формиране
на финансов ресурс за финансиране на Северната скоростна тангента, пише още в заповедта на Терзиева. В края на май
м.г. изискванията отново бяха променени именно заради скоростния път на София, който беше включен в схемата, за да
не се загубят парите. Проектът обаче все още е рисков, защото недоволни собственици на терени обжалват цените на
обезщетенията за отчуждаването, направено от АПИ.
investor.bg
√ 52 проекта си разделят 10 млн. лева от Националния иновационен фонд
За финансиране в Седмата конкурсна програма на фонда кандидатстваха 152 участника
52 проекта ще получат близо 10 млн. лева държавна субсидия по Националния иновационен фонд, съобщиха от
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Средства ще получат 46 научноизследователски развойни
проекти и 6 проекта за техническа осъществимост.
Правителството има целенасочена политика по отношение на малкия и средния бизнес, развитието на иновациите,
коментира при представянето на проектите председателят на Управителния съвет на Фонда и зам.-министър на
икономиката Анна Янева. Тя изрази надежда, че тази политика ще продължи и занапред.
Общо 152 проектни предложения бяха представени в рамките на седмата сесия, обявена на 1 февруари тази година
Одобрените 52 проекта обхващат 10 сектора - машиностроене, електроника и електротехника, фармация, хранителновкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии и др.
Администрирането на Националния иновационен фонд е едно от важните направления в дейността на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, насърчаващо сътрудничеството между науката и бизнеса,
допълват още от МИЕ.
Това е подкрепа, която оказва държавата за извършването на научни изследвания или експериментални разработки с
цел усвояване на нови производства и изделия, насочени към повишаване на иновативния потенциал и технологичното
равнище на предприятията.
√ Безработицата се е понижила до 11,6% през юни
Безработицата у нас сред младежите до 25 години е спаднала до 23,2%, отчита Евростат
Безработицата в България е продължила да намалява и през юни, като достига 11,6% в средата на годината, след като
през май спадна до 11,8%, а през юни 2013 г. достигаше почти 13 на сто, сочат данните на европейската статистическа
служба Евростат.
Според оценките на службата броят на безработните у нас се е свил до 390 хил. души през юни от 395 хил. души през май
и 434 хил. души през юни миналата година.
Безработицата у нас вече е съизмерима с тази в 18-те държави от еврозоната (11,5% през юни, което е най-ниско ниво от
септември 2012 г.), но продължава да е по-висока от средното за Европейския съюз (ЕС) – 10,2% през юни, което е найниското ниво от март 2012 г.
Като цяло обаче тенденцията за плавен спад на безработицата в България вече следва общоевропейските тенденции.
Спад на безработицата отчита и Агенцията по заетостта. Според данните ѝ безработицата се е понижила до 10,7% през
юни, само че статистиката се основава на броя на регистрираните лица в бюрата по труда, докато Евростат прави
изчисленията на базата на икономически активните лица и работната сила.
Според данните продължава и плавното намаление на безработицата сред младежите до 25 години. У нас нивото ѝ се е
понижило до 23,2% (42 хил. души) през юни спрямо 24,1% през май и 28,7% през юни 2013 г. Средно в ЕС младежката
безработица се е понижила до 22% през юни и 23,1% в държавите от еврозоната.
Според оценките на Евростат малко над 25 млн. души в ЕС са били без работа през юни. От тях над 18,4 млн. души са
граждани на държавите от валутния блок. В сравнение с май броят на безработните е намалял със 298 хил. в ЕС и със 152
хил. души в еврозоната, а на годишна база – със съответно над 1,5 млн. души и 783 хил. души.
Броят на безработните младежи в ЕС се е понижил с 506 хил. през юни спрямо май до малко над 5,1 млн. души, от които
над 3,3 млн. са граждани на страните от еврозоната.
В сравнение с юни 2013 г. безработицата се е понижила в 21 държави от ЕС, увеличила се е в пет и е останала стабилна
Холандия и Швеция. Най-силен спад е отчетен в Португалия, Унгария, Ирландия и Испания, а най-силен ръст – във
Финландия, Люксембург и Австрия.
8

Въпреки, че е сред държавите с най-силен ръст на безработицата през юни, Австрия остава държавата в ЕС с най-ниско
ниво на безработицата – 5%. Следва я Германия (5,1%), а трета е Малта (5,6%). Същевременно Гърция остава лидер по
най-висока безработица – 27,3%, но данните са от април. Испания е втора с 24,5%, следвана от Хърватия с 16,3% и Кипър
с 15,2%.
Германия и Австрия са и държавите с най-ниско ниво на безработицата сред младежите до 25 години – съответно 7,8% и
9%, докато в Гърция, Испания и Италия безработицата сред тази възрастова група остава най-висока – съответно 56,3%
(през април), 53,5% и 43,7%.
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