Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция Фокус
√ ПП АБВ се срещна с представители на националните работодателски организации
ПП АБВ се срещна с представители на националните работодателски организации, съобщиха от пресцентъра на партията.
„Радвам се, че представителите на работодателските организации не само проявиха силен интерес към това, което АБВ
предлага в икономическата си програма, но представиха и писмени материали с коментари по нашата платформа”. Това
заяви зам.-председателят на ПП АБВ Ивайло Калфин след среща - разговор с представители на националните
работодателски организации, членове на АОБР на тема: „Предизборни ангажименти на АБВ към бизнеса“. Целта на
срещата бе да се изведат основните проблеми пред бизнеса в страната и да се формулират възможно най-добрите
решения за тяхното преодоляване, с което бързо и решително ще се подобри бизнес климата в страната и ще нарасне
съществено ефективността от работата на бизнес структурите.
Основните акценти, които намериха добър отзвук, се отнасят до повече ред в икономиката и предвидимост, каза Калфин.
„Ние предлагаме да има планиране по начин, по който се случва за развитието на основните параметри в българската
икономика и нейната структура. Периодът да съвпада с периода на финансовата рамка на ЕС, защото оттам идва голяма
част от финансирането за публични инвестиции – 7-годишни периоди за планиране. Предлагаме да се създадат редица
допълнителни финансови инструменти, вкл. и държавна инвестиционна компания, която да подпомага частните
инвеститори във важни за България области. Срещна подкрепа програмата ни за ограничаване на корупцията, вкл.,
стандартизиране на обществените поръчки и събирането им в една централизирана агенция“, каза Калфин. Той допълни,
че представителите на бизнеса са определили мярката като много важна, тъй като основните проблеми идват предимно
от обществените поръчки в общините и то за големи суми, без опит и стандарти. Общ език между ПП АБВ и
работодателските организации е намерен и в темата за електронното управление. Тема, която поставиха работодателите
и която не присъства в платформата на АБВ е тази за оценката за въздействие на законодателството, което се променя
твърде често, без сметка за реалното въздействие върху бизнеса. Ивайло Калфин съобщи и за готовност на бизнеса да се
включи в процеса на професионална квалификация и подготовка по отношение на професионалното образование.
Различия в становищата на АБВ и работодателите се появиха по въпросите за премахване на плоския данък върху личния
доход и прогресивно данъчно облагане. Разминаване се получи и по въпроса за промени в социалната система в частта
за въвеждане на минимална почасова ставка, която за определен период да достигне 4 лева. Притесненията са това да
не стане твърде бързо и да натовари дребния и средния бизнес, обясни Ивайло Калфин.
Срещата на представители на АБВ с работодателските организации е първата от серия консултации по предизборната
платформа на партията, каза Ивайло Калфин. ПП АБВ пое ангажимента да включи формулираните решения в своята
предизборна платформа и да работи за тяхното максимално законодателно и друго нормативно реализиране.
dariknews.bg
√ АБВ се срещна с представители на националните работодателски организации
Радвам се, че представителите на работодателските организации не само проявиха силен интерес към това, което АБВ
предлага в икономическата си програма, но представиха и писмени материали с коментари по нашата платформа. Това
заяви зам.-председателят на АБВ Ивайло Калфин след среща с представители на националните работодателски
организации, членове на АОБР на тема: „Предизборни ангажименти на АБВ към бизнеса”.
Целта на срещата бе да се изведат основните проблеми пред бизнеса в страната и да се формулират възможно найдобрите решения за тяхното преодоляване, с което бързо и решително ще се подобри бизнес климата в страната и ще
нарасне съществено ефективността от работата на бизнес структурите.
Основните акценти, които намериха добър отзвук, се отнасят до повече ред в икономиката и предвидимост, каза Калфин.
„Ние предлагаме да има планиране по начин, по който се случва за развитието на основните параметри в българската
икономика и нейната структура. Периодът да съвпада с периода на финансовата рамка на ЕС, защото оттам идва голяма
част от финансирането за публични инвестиции - 7-годишни периоди за планиране. Предлагаме да се създадат редица
допълнителни финансови инструменти, включително и държавна инвестиционна компания, която да подпомага частните
1

инвеститори във важни за България области. Срещна подкрепа програмата ни за ограничаване на корупцията, вкл.,
стандартизиране на обществените поръчки и събирането им в една централизирана агенция”, каза Калфин.
Той допълни, че представителите на бизнеса са определили мярката като много важна, тъй като основните проблеми
идват предимно от обществените поръчки в общините и то за големи суми, без опит и стандарти. Общ език между ПП
АБВ и работодателските организации е намерен и в темата за електронното управление. Тема, която поставиха
работодателите и която не присъства в платформата на АБВ е тази за оценката за въздействие на законодателството,
което се променя твърде често, без сметка за реалното въздействие върху бизнеса. Ивайло Калфин съобщи и за
готовност на бизнеса да се включи в процеса на професионална квалификация и подготовка по отношение на
професионалното образование.
Различия в становищата на АБВ и работодателите се появиха по въпросите за премахване на плоския данък върху личния
доход и прогресивно данъчно облагане. Разминаване се получи и по въпроса за промени в социалната система в частта
за въвеждане на минимална почасова ставка, която за определен период да достигне 4 лева. Притесненията са това да
не стане твърде бързо и да натовари дребния и средния бизнес, обясни Ивайло Калфин.
Срещата на представители на АБВ с работодателските организации е първата от серия консултации по предизборната
платформа на партията, каза Калфин. АБВ пое ангажимента да включи формулираните решения в своята предизборна
платформа и да работи за тяхното максимално законодателно и друго нормативно реализиране.
cross.bg
√ АБВ се срещна с представители на националните работодателски организации
София /КРОСС/ Радвам се, че представителите на работодателските организации не само проявиха силен интерес към
това, което АБВ предлага в икономическата си програма, но представиха и писмени материали с коментари по нашата
платформа. Това заяви зам.-председателят на ПП АБВ Ивайло Калфин след среща - разговор с представители на
националните работодателски организации, членове на АОБР на тема: „Предизборни ангажименти на АБВ към бизнеса".
Целта на срещата бе да се изведат основните проблеми пред бизнеса в страната и да се формулират възможно найдобрите решения за тяхното преодоляване, с което бързо и решително ще се подобри бизнес климата в страната и ще
нарасне съществено ефективността от работата на бизнес структурите.
Основните акценти, които намериха добър отзвук, се отнасят до повече ред в икономиката и предвидимост, каза Калфин.
„Ние предлагаме да има планиране по начин, по който се случва за развитието на основните параметри в българската
икономика и нейната структура. Периодът да съвпада с периода на финансовата рамка на ЕС, защото оттам идва голяма
част от финансирането за публични инвестиции - 7-годишни периоди за планиране. Предлагаме да се създадат редица
допълнителни финансови инструменти, вкл. и държавна инвестиционна компания, която да подпомага частните
инвеститори във важни за България области. Срещна подкрепа програмата ни за ограничаване на корупцията, вкл.,
стандартизиране на обществените поръчки и събирането им в една централизирана агенция", каза Калфин. Той допълни,
че представителите на бизнеса са определили мярката като много важна, тъй като основните проблеми идват предимно
от обществените поръчки в общините и то за големи суми, без опит и стандарти. Общ език между ПП АБВ и
работодателските организации е намерен и в темата за електронното управление. Тема, която поставиха работодателите
и която не присъства в платформата на АБВ е тази за оценката за въздействие на законодателството, което се променя
твърде често, без сметка за реалното въздействие върху бизнеса. Ивайло Калфин съобщи и за готовност на бизнеса да се
включи в процеса на професионална квалификация и подготовка по отношение на професионалното образование.
Различия в становищата на АБВ и работодателите се появиха по въпросите за премахване на плоския данък върху личния
доход и прогресивно данъчно облагане. Разминаване се получи и по въпроса за промени в социалната система в частта
за въвеждане на минимална почасова ставка, която за определен период да достигне 4 лева. Притесненията са това да
не стане твърде бързо и да натовари дребния и средния бизнес, обясни Ивайло Калфин.
Срещата на представители на АБВ с работодателските организации е първата от серия консултации по предизборната
платформа на партията, каза Ивайло Калфин. ПП АБВ пое ангажимента да включи формулираните решения в своята
предизборна платформа и да работи за тяхното максимално законодателно и друго нормативно реализиране.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Промени до последно в служебния кабинет
До последния момент продължиха рокадите на имена и постове в служебния кабинет, въпреки че преди дни екипът бе
събран от президента Росен Плевнелиев на импровизирано заседание. Той ще обяви днес в 11 ч окончателния състав.
Абсолютно сигурно е, че ще има трима вицепремиери, както и че икономиката и енергетиката няма да са отделни
министерства. Служебното правителство трябва да повтаря като структура сегашното, защото тя е одобрена от
Народното събрание. Няма проблем за добавяне на министри без портфейл, какъвто ще е Димитър Димитров - за
изборите.
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Както “24 часа” съобщи, вицепремиери ще са Екатерина Захариева, която поема и икономическото министерство, Христо
Иванов, който ще е и правосъден министър, и социалният Йордан Христосков. Но все още не била затворена
възможността Захариева да е министър-председател. Сигурен бе и бившият син депутат Йордан Бакалов за вътрешен
министър.
Част от утвърдените вече служебни министри дори са провели срещи със сегашните, за да се запознаят в какво състояние
са ведомствата, научи “24 часа” от няколко ведомства.
До късно снощи за финансов министър освен бившия шеф на фонд “Земеделие”, а преди това шеф на кабинета на
Дянков - Румен Порожанов, се обсъждаше и шефката на АДФИ при управлението на ГЕРБ Теменужка Попова. И двамата
експерти бяха близки до финансовия министър в кабинета “Борисов” Симеон Дянков. При последното завъртане като
вариант за стола пак се спрягаше и финансистката от ЕБВР Илияна Цанова. Тя е твърд участник в служебния кабинет с
“плаващ” ресор - предложен
е постът вицепремиер по еврофондовете, стига въпросителните около финансовия
министър се решат без участие на Цанова. Тогава правосъдният министър Христо Иванов няма да е и вицепремиер.
Порожанов и Попова трябвало да дадат отговори рано тази сутрин
До последно снощи се уточняваха още постове на хора, принципно съгласни и одобрени за служебния кабинет.
Съветничката на президента Николина Николова например е вариант както за транспортен, така и за регионален
министър, а секретарят на държавния глава Деяна Костадинова се обсъждаше за регионален или икономически в
зависимост от това кой е премиер - Георги Близнашки или Захариева.
Плевнелиев се отказал от кандидатурата на Евдокия Манева за екоминистър, за да не предизвика зелени протести.
Варианти останали отново Николина Николова или зам.-кметицата на Бургас Атанаска Николова. Така транспортът, за
който първоначално била оглеждана Николина Николова, ще се поеме от бившият маркетинг директор от “Близу” Васил
Щонов.
Служебното правителство няма да тегли нови заеми. Вносителите на предложението от ГЕРБ си го оттеглиха и точката
изобщо не влезе в дневния ред на последното заседание на парламента.
Вестник Сега
√ 70% от хората в програмите за заетост се връщат на борсата
Експерти предлагат да се закрие най-големият проект с държавни пари - "От помощи към заетост"
Ефектът от мерките за субсидирана заетост продължава да бъде много спорен. Около 70% от хората, които са
приключили работа по програми и мерки за заетост, финансирани от националния бюджет и от еврофондовете през
юни, са се върнали обратно в бюрата по труда. Това показва справка на Агенцията по заетостта, изготвена за "Сега".
През юни по програми за заетост, насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и по схеми на ОП "Развитие
на човешките ресурси" са приключили договорите на около 1000 души. 700 от тях са се регистрирали отново в бюрата по
труда. Няма данни дали останалите 300 души са си намерили по-трайна работа или просто не са се записали веднага в
бюрата по труда.
"Европейската комисия е категорично против субсидираната заетост. Трябва да си го признаем - това е инструмент за
политическо влияние", коментира вчера социалният министър в оставка Хасан Адемов. Той призна, че първото желание
на кметовете в страната е да им се разкрият субсидирани места. "У нас все още битува мисленето, че работата трябва да
отиде при безработния. А трябва да е обратното", допълни Адемов.
Подробни изследвания на ефекта от държавните мерки липсват въпреки милионите, които се наливат за тях. Например
през първите девет месеца на миналата година по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" са
работили близо 42 хил. българи, което е струвало над 17.7 млн. лв. Колко от тях обаче след това са си намерили трайна
работа, е въпрос без отговор.
Последното известно проучване на мерките за заетост е от 2010 г. Тогава изследване на националната статистика показа,
че едва 13% от безработните, които са си намерили работа, са го направили чрез държавните програми и мерки за
заетост. Субсидираната заетост отдавна се критикува от експертите заради ниската ефективност на мерките и високата
им цена. Доказано е, че по този начин не се създават трайни работни места.
Доклад на Сметната палата за периода 2004-2006 г. за програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост"
показа, че тя е абсолютно неефективна, тъй като е осигурила трайно работно място на едва 0.27% от преминалите хора
през нея, или на 800 души, а за периода са похарчени над 350 млн. лв. Според изчисление на Института за пазарна
икономика от 2011 г. за десет години по програмата са изхарчени над 700 млн. лв., а резултатите остават спорни.
Далеч по-ефективни се оказват европейските програми за обучение. През миналата година 27 хил. безработни са
преминали такива курсове с пари от ОП "Развитие на човешките ресурси". 23 хил. души са си намерили работа след
такива мерки. 105 хил. души са работили. Ако не беше оперативната програма, безработицата у нас щеше да е по-висока
с 1.5%, каза преди време вицепремиерът Зинаида Златанова.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В новия план за заетост за 2015 г. се предлага "От социални помощи към създаване на заетост" да бъде закрита. Според
зам.-министъра, който досега наблюдаваше този ресор - Росица Янкова, тази програма е изиграла своята роля и 13
години след създаването си е вече неефективна. В началото тя беше за 150 000 лица, а сега е пет пъти по-малка. В плана
се предлага "От помощи към заетост" да бъде заменена с нова програма, която ще отчита регионалните специфики. В
същото време ще предлага и нови възможности - например ще субсидира места за помощници към кметските
наместници. Това ще са хора, които да помагат на възрастните и необразованите да си подават документите за пенсия, за
помощи, разясни зам.-министърът. Проектът предвижда още да се увеличат с около 12 млн. лв. средствата за всички
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мерки и програми, с което бюджетът за субсидирана заетост ще стигне почти 100 млн. лв. Предстои да се види дали
следващите правителства ще се съобразят с проекта на тази власт, или ще започнат работата отначало.
√ Хасан Адемов: Пенсионната реформа е готова от март
Вариантите как да продължи замразената от БСП пенсионна реформа са готови още от март, но заради липсата на
съгласие сред управляващите партии, а и европейските избори, те не са видели бял свят. Това се разбра при отчета на
социалния министър в оставка Хасан Адемов. Стъпките, разработени от експертите, ще бъдат завещани на следващия
редовен кабинет, а той ще реши дали да се съобрази с тях. Най-горещият въпрос, който веднага ще трябва да решава
новото правителство, е ранното пенсиониране на първа и втора категория труд, както и откъде ще се плащат пенсиите на
хората от първа и втора категория.
Иначе Адемов заяви, че каквото и да отчете като успехи на мандата си, истината е, че хората в провинцията не живеят
добре. "Казват, че сме водили политика със заеми. Числата обаче показват, че в бюджета на Държавното обществено
осигуряване няма нови дефицити в резултат на социалните мерки на кабинета", обясни социалният министър. Приходите
на ДОО-то за първите шест месеца на тази година са според планираното - 48.4%, като от осигуровки са събрани със 136.6
млн. лв. повече от миналата година, "въпреки критиките, че няма да ги съберем". Разходите за пенсии са с 48 млн. лв.
под плана, но заедно с великденските добавки са с близо 10 млн. лв. над прогнозата, което е в рамките на допустимото и
"въпреки замразените ръст и стаж", отчете министърът. Новите пенсионери заради замразената реформа са се
увеличили с близо 7250, което е ръст от 41% спрямо първото полугодие на 2013 г.
√ Млади производители на плодове и зеленчуци ще са с предимство за финансиране
В последния за изтичащия програмен период прием по мярката "Млад фермер" с предимство ще се финансират проекти
на млади земеделски производители, които отглеждат плодове и зеленчуци. Това става ясно от публикувания на сайта на
земеделското министерство дългоочакван проект на наредбата за условията по мярката.
Това става възможно, тъй като отпада бонусът за млади земеделски производители, които са кандидатствали или
планират да кандидатстват по мярката за агроекология. През тази година тя не се прилага. Вместо нея, според заместникминистъра на земеделието в оставка Явор Гечев, може да се насърчават проекти за производство на плодове и
зеленчуци. Сектор животновъдство и стопанствата в преход към биоземеделие все пак запазват своя приоритет.
Субсидията за млад фермер е до 25 хиляди евро. От мярката могат да се възползват земеделци до 40-годишна възраст.
В проекта е предложена и промяна, с която се изменя от 14 на 15.5 месеца максималният допустим срок след датата на
създаване на стопанството, в който един кандидат може да подаде своето заявление за подпомагане. Според мотивите
така се увеличава обхватът на допустимите за подпомагане млади земеделски производители, които са стартирали
своята дейност за първи път. Свободният ресурс, с който може да разполага мярката "Млад фермер", е 27 милиона лева,
уточни наскоро Явор Гечев.
Още в началото на тази година земеделското министерство обеща през май да стартира предварителен прием за "Млад
фермер" с пари от новата програма за селските райони. От Брюксел обаче не одобрили идеята и агроведомството
изненадващо намери пари от старата програма, въпреки че от близо година обясняваше, че пари няма. Средствата са от
неизпълнени проекти по селската програма от изтичащия период. При такъв бюджет от мярката могат да се възползват
около 1000 фермери. Интерес обаче е заявен от над 2700 земеделски производители.
НОВ ПРИЕМ
Местните инициативни групи (МИГ) ще могат да обявяват нови приеми на проекти извън вече утвърдените стратегии за
местно развитие, ако има свободен ресурс, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Новият срок за представяне
на документи във фонда е 30 септември 2014 г. Това стана възможно с влезлите в сила в началото на седмицата промени
в Наредба № 23 за финансиране на стратегии за местно развитие и управление на МИГ. Така отпада и ограничението за
сключване на договори до 30 юни 2014 г. Новият срок е до одобряването от Европейската комисия на новата Програма за
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, което се очаква през есента. Изпълнителният директор на ДФ
"Земеделие" Атанас Добрев вече е подписал 377 договора. Всички одобрени проекти за местно развитие трябва да бъдат
приключени до 30 юни догодина.
Вестник Стандарт
√ Запорират сметки по е-пощата
Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от
длъжници. Това предвиждат текстове за промяна на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), които са публикувани в
сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане. Според описаната процедура запорът се счита за
получен от момента на постъпването му в информационната система на финансовата институция. Той ще става чрез
електронно заявление до съответната банка, подписано от съдебния изпълнител с квалифициран електронен подпис.
Според промяна в ГПК се предвижда длъжниците да могат да обжалват началната цена за публична продан. По сега
действащото законодателство борчлиите имат право да обжалват цената по опис, но само след като имуществото им е
продадено.
√ Бързите кредити с нова такса - "без поръчител"
София. Броени дни след като поправките в закона за т.нар. бързи кредити влязоха в сила, финансовите институции, които
предлагат подобни услуги, намериха начин да спасят печалбите си, алармираха читатели на "Стандарт". Преди месеци,
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по предложение на Георги Кадиев, който бе депутат от "Коалиция за България", Народното събрание наложи таван от
50% на годишния процент разходи (ГПР) по кредитите, което се прие бурно от бранша, който започна да говори за
фалити.
За да се застраховат, наложиха изискване за поръчител или обезпечение, които да намалят риска от невръщане на заема.
Едно от най-големите предимства на "бързите" кредити обаче бе именно липсата на подобни изисквания. А и някои
клиенти, по различни причини, не могат да ги покрият. Затова те отново предлагат кредити само срещу лична карта, но
налагат високи наказателни такси, ако кредитополучателят не посочи поръчител.
59 лева на месец по-скъп при срок за връщане една година излиза кредитът в произволно намерена финансова
институция, показа проверка на "Стандарт". Така вместо 103 лева, кредитополучателят трябва да плаща по 162 лева
всеки месец. Тази такса не влиза в годишния процент разходи (ГПР) и така формално законът е спазен, въпреки че
клиентът реално плаща много повече от 50%.
Вестник Капитал Daily
√ Държавният бюджет няма да се актуализира
Здравната каса получи допълнително 225 млн. лв. с гласовете на БСП и ГЕРБ
Здравната каса ще получи допълнително 225 млн. лв., без да бъде актуализирана макрорамката на държавния бюджет.
Това стана ясно след днешното извънредно заседание на парламента. Промените в бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) бяха приети от БСП и ДПС. Част от ГЕРБ бяха в пленарната зала, но не участваха в
гласуването. "Атака" отсъстваха.
Ремонтът на държавния бюджет беше отхвърлен на второ четене още в парламентарната ресорна комисия с 5 гласа на
БСП. Впоследствие беше решено проектът изобщо да не се обсъжда в пленарна зала и той отпадна от дневния ред. За да
избегнат актуализацията на бюджета във вида, в който Министерският съвет я бе предложил, БСП избраха нов подход за
намиране на необходимите средства за касата. Между двете четения бяха направени промени в преходните и
заключителни разпоредби на проектозакона за бюджета на здравната каса, с които предлoжиха допълнителните пари да
се осигурят от икономии по други пера. Измененията предвиждат 10% от заложените трансфери към държавните
ведомства и 5% към общините да бъдат задържани от правителството и да бъдат трансферирани към бюджета на НЗОК.
Липса на съгласие
Въпреки че от ГЕРБ не участваха в гласуването на промените, в началото на обсъжданията имаше представители на
партията. Менда Стоянова заяви, че е изненадана от доклада на комисията по бюджет и финанси. "Сега вие предлагате
да увеличим разходите на здравната каса с 225 млн. лв., но за сметка на намалените разходи на 45 държавни структури.
Вие предлагате през втората половина на годината да блокираме държавата, като намалим бюджетите на институциите.
Много от тях няма да могат да платят дори заплатите на служителите си", категорична бе Стоянова. Според нея
добавените между първо и второ четене промени са "бомба в ръцете на служебното правителство".
На коренно различно мнение са от "Коалиция за България". Депутатът Румен Гечев, част от вносителите на допълненията
към преходните и заключителни разпоредби, смята, че е по-добре да се оптимизират разходите, отколкото да се трупа
дефицит. "Служебното правителство трябва да направи всичко възможно, за да се използват ефективно средствата.
Държавните финанси в момента се намират в много добро състояние, поради което можем да си позволим да отделим
тези 225 млн. лв.", каза Гечев. Той отново заяви, че във фискалния резерв има 8 млрд. лв., а "до 2-3 седмици той ще бъде
9 млрд. лв". "Парите там обаче трябва да се използват много внимателно и само в краен случай", добави депутатът от КБ.
Финансовият министър Петър Чобанов не взе думата по време на едночасовия дебат, но след заседанието на бюджетна
комисия в понеделник сутринта той заяви, че не е сигурен дали парите от съкращенията на разходите ще са достатъчни.
"Всичко зависи от министерствата, които трябва да преценят от кои разходи биха могли да се откажат. Трябва да имат
много добра дисциплина по отношение на разходите", смята министърът.
От ДПС подкрепиха актуализацията на бюджета на НЗОК, въпреки че според тях ще се наложи още една актуализация в
края на годината. "Ние от ДПС подкрепяме тези изменения, въпреки че не е целесъобразно те да са за сметка на другите
ведомства. По този начин тяхното функциониране до края на годината ще бъде затруднено", заяви председателят на
бюджетна комисия и депутат от ДПС Йордан Цонев. Според него възможността с увеличаване на дефицита е била подобра. "В началото на следващия парламент ще има нужда от актуализация на държавния бюджет. Тази необходимост
ще бъде във връзка както с тази промяна на бюджета на касата, която правим в момента, така и заради функционирането
на останалите ведомства", категоричен е Цонев.
Засегнатите
Орязването на разходите с 10% ще засегне около 45 структури. Сред тях са всички министерства, държавните агенции,
независимите регулатори, президентството, Министерският съвет, Конституционният съд, омбудсманът, както и
държавните медии. Всички те трябва в едномесечен срок след обнародването в Държавен вестник да уведомят
министъра на финансите за извършените промени по показателите по бюджетите им. По 5% се орязват и от трансферите
на държавата към общините.
В закона са записани някои изключения. Съкращенията на разходите няма да засегнат финансирането на дейностите в
средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция "Отбрана
и сигурност" в общините, както и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета
на Министерството на труда и социалната политика.
Още 50 млн. лв. заради бедствията
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Депутатите гласуваха и допълнително 50 млн. лв. за бедствия и аварии заради наводненията в Мизия и цяла
Северозападна България. Парите ще са за сметка на Фонда за инвестиции и програми в областта на енергетиката, чийто
размер в момента е 150 млн. лв. Той е част от резерва за непредвидени и неотложни разходи.
Друга предложена от ДПС промяна, която не беше приета от БСП и ГЕРБ, е Фондът за гарантиране на влоговете да
започне изплащане на гарантираните по закон депозити до 100 хил. евро 60 дни след като съответната банка е поставена
под специален надзор. Йордан Цонев заяви, че тази промяна се прави заради предупреждението на Европейската
комисия да се започне изплащане на гарантираните депозити в КТБ.
Окончателните промени
- Допълнителни 225 млн. лв. за здравната каса, като бюджетът й за 2014 г. ще достигне 3.048 млрд. лв.
- С 200 млн. лв. до 1.217 млрд. лв. ще се увеличат здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ.
- Останалите 25 млн. лв. са за лекарствена терапия при злокачествени заболявания. Бюджетът по това перо ще достигне
145 млн. лв. за 2014 г.
- От фонда за инвестиции и програми в областта на енергетиката се прехвърлят 50 млн. лв. към Фонда за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
√ Европейските компании отчетоха ръст за пръв път от три години
Възстановяването може да пострада заради по-слабото търсене на развиващите се пазари, санкциите срещу Русия
и силното евро
За пръв път от три години европейските компании отчетоха ръст на печалбата. Добрите новини бяха помрачени от
влошаването на отношенията между Русия и Запада. Британският петролен гигант Shell и френският автомобилен
концерн Renault са сред тези корпорации, които обявиха повишение на печалбите през второто тримесечие на годината.
Италианският енергиен гигант Eni обяви 51% ръст на нетната си печалба, а британската фармацевтична компания
AstraZeneca също надмина очакванията на анализаторите. Последната корпорация отхвърли офертата за враждебно
придобиване на Phizer за 118 млн. долара.
"Натрупват се доказателствата, че компаниите от Стария континент са се върнали на сравнително здрави нива на растеж
през второто тримесечие", коментира Матю Гармън, стратегически анализатор по европейските активи в Morgan Stanley,
цитиран от Financial Times (FT). "Това е голяма промяна спрямо непрекъснатите спадове в Европа през последните три
години", допълва той. Според борсовия стратег Роб Грифитс от Credit Suisse вече има истински признаци на
икономическо възстановяване сред бизнеса на Стария континент.
"Възстановяването беше толкова притъпено до момента, че от няколко тримесечия нямаше признаци то да съществува
реално", коментира той, цитиран от FT.
Песимистичните очаквания
Резултатите на Renault обаче показаха две тенденции, които могат да окажат влияние за задържане на ръста на
печалбите в Европа. Първата е забавянето на руската икономика и потенциалното влошаване на отношенията между
Москва и Брюксел, което може да повлияе на бизнеса на континента, както и в спада на търсенето в развиващите се
държави, където е насочен европейският износ. Renault обяви през изминалата седмица, че продажбите на коли в Русия
може да паднат с близо една десета и основният риск пред компанията в бъдещото й представяне остава "липсата на
ясна видима тенденция и потенциал за спадане на продажбите" в развиващите се пазари.
Поредната доза санкции срещу Москва засили опасенията, че корпорациите от Стария континент ще бъдат засегнати.
Петролният гигант BP е друга европейска компания, която предупреди, че нейните нарастващи печалби могат да бъдат
засегнати от затягането на икономическите лостове срещу Русия. Британската компания притежава 20% дял в руската
Rosneft, която е мажоритарна собственост на правителството в Москва. По този начин BP се оказва поредната водеща
европейска компания, която предупреждава за потенциалните негативни ефекти от санкциите.
Скъпото евро
Друг проблем, пред който ще са изправени водещите корпорации от Стария континент, е силното евро, което затруднява
износа и ще навреди на ръста на печалбата. "Еврото поддържаше курс от 1.36 за долар през по-голямата част от второто
тримесечие. Факт е, че то се понижи незначително, но за да окаже влияние върху европейския бизнес и да засили
възстановяването, трябва още да поевтинее", коментира Грифитс. Оперативната печалба на най-големия автомобилен
производител Volkswagen спадна с 3% през второто тримесечие на годишна база заради пониженото търсене на
развиващите се пазари, включително и Русия, както и заради валутната нестабилност на еврото.
√ Инвеститорското доверие в еврозоната спада
Производствената инфлация се е покачила за пръв път от началото на 2014 г.
Оценките за икономическото развитие на инвеститорите в еврозоната неочаквано са се влошили през август, показват
данните от индекса Sentix. Причината е, че наложените от Европейския съюз санкции срещу Русия са натежали на
очакванията за растежа в региона, особено в най-голямата европейска икономика Германия.
Индексът Sentix, който измерва икономическото доверие сред инвеститорите във валутния съюз, е спаднал до 2.7 пункта
през този месец, спрямо 10.1, измерени през юли. Предварителните прогнози бяха за значително по-слаб спад до 9
пункта.
Ефектът от санкциите
"След постигнатото през миналия месец възстановяване сега индексът Sentix отчита болезнено отстъпление. То се дължи
основно на рязко понижените очаквания за растежа заради наложените на Русия санкции", заявяват анализаторите от
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института Sentix. Те изтъкват, че тъй като влошаването на доверието се дължи на политически решения и фактори,
Европейската централна банка трудно ще намери начин да противодейства.
Подиндексът на очакванията за икономиката на еврозоната за следващите шест месеца се е сринал до 5 пункта спрямо
18.3 през юли. Оценката за текущите икономически условия също е спаднал наполовина. Индексът, следящ
икономическото доверие в Германия, също отбелязва силно понижение. През миналата седмица институтът Ifo
прогнозира, че ръстът на германския БВП ще намалее близо до нулата през второто тримесечие заради кризата в
Украйна и новите санкции.
Производствена инфлация
В понеделник беше публикувана статистика, според която производствените цени в еврозоната са се повишили през
юни, което е първият ръст от последния месец на миналата година. Това дава надежди, че регионът няма да изпадне в
дефлация въпреки опасно ниските нива на потребителската инфлация.
Според данните на Евростат производителите са повишили цените на продукцията си с 0.1% спрямо май. Те обаче са
били с 0.8% по-ниски спрямо юни 2013 г. Спадът на годишна база все пак е по-нисък спрямо май, когато е достигнал 1%.
Повишението през юни се дължи основно на ръста на тарифите на енергийните доставчици с 0.5%. Производствените
цени на капиталови и трайни стоки са нараснали с 0.1%.
Скромният ръст на производствената инфлация не може да доведе до значителен ръст на потребителските цени. През
юни инфлацията в еврозоната спадна до 0.4%, което е най-ниското ниво от 2009 г. и далеч под заложените от ЕЦБ цели.
Повечето икономисти обаче очакват инфлацията да достигне дъно през август-септември и после да започне
повишаване.
Вестник Класа
√ МВФ: България, Черна гора и Кипър ще са най-засегнати от новите санкции срещу Русия
България, Черна гора и Кипър ще бъдат държавите, най-засегнати от новите санкции срещу Русия. Това става ясно от
доклада на Международния валутен фонд (МВФ) относно вторичните ефекти за световната икономика, до които ще
доведат санкциите против Русия, съобщават международни агенции.
Тези три държави са посещавани от най-много руски туристи, които са значителен фактор за икономиката им. С ръста на
рублата спрямо други валути и нестабилната икономическа ситуация, руснаците напоследък пътуват много по-малко в
чужбина. Това вече се забелязва в страните от ЕС, най-вече в Чехия.
Капиталовите инвестиции от Русия надвишават 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България, Беларус, Молдова и
Черна гора. От Русия също така зависят и финансови центрове като Кипър и Люксембург. Заради проблемите около
строителството на газопровода "Южен поток", без инвестиции могат да останат и страните, през които трябва да
преминава газът - това са България, Унгария и Сърбия.
investor.bg
√ Адемов: Социалната политика не доведе до ръст на разходите и нови дефицити
Еднократна помощ от 325 лева ще получат домакинства от наводнените селища
Предприетите политики в социалната област не са довели до увеличаване на разходите и нови дефицити, отчете
министърът на труда и социалната политика в оставка Хасан Адемов. Той посочи, че според данните за шестмесечието
приходите в Държавното обществено осигуряване (ДОО) от осигурителни вноски са 48,4% от разчетените за 2014 г.,
съобщи БТА.
Съпоставено със същия период на миналата година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,5%,
което е със 131, 6 млн. лв. повече към шестмесечието.
Разходите са 49 на сто от разчетените за 2014 година, т.е няма повишаване, допълни Адемов. По думите му има лек ръст
на разходите на социалното министерство - до 30 юни 2014 г. те са 564 306 263 лв. или 52,37 на сто от общо утвърдените
към края на шестмесечието, но повишението е за сметка на разходите с постановления на МС.
Договорени са 102 на сто от бюджета програма "Човешки ресурси". За сравнение, в края на май 2013 г. нивото на
договаряне е под 94 на сто, каза Адемов.
Министърът съобщи още, че общо 843 семейства от наводнените селища ще получат еднократна помощ в размер до 325
лева от Агенцията за социално подпомагане.
По думите му нуждаещите се от помощ семейства в Мизия са 493, в Крушовица - 150, а в Бяла Слатина - 200.
В Мизия по информация на Агенцията по заетостта са назначени 75 души, които ще бъдат на разположение на кризисния
щаб. Ако има потребност от допълнителни бройки, ще бъда предоставени от агенцията. В Оряхово до момента са
назначени 120 души, които да подпомогнат местните власти в борбата с бедствията, допълни Адемов.
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