Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Бизнесът против шоков ръст на осигуровките
НОИ иска "допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита" от 7,7%
Да не се допуска шоково увеличение на осигурителните вноски, призовават от Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
Призивът им е по повод анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), според който, за да се балансират
приходите на бюджета, е необходима "допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита" от 7,7%.
Така вноските към заплатата на всеки зает в страната ще се увеличат от 22,3 до 30%.
Телевизия Европа
√ Шоковото вдигане на осигуровките ще увеличи "сивата" икономика, според бизнеса
Предложението за увеличаване на осигурителните вноски няма да доведе до балансиране на бюджета, категорични са
от бизнеса.
В сутрешния блок на ТВ "Европа" Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозира, че
шоковото вдигане на размера на осигуровките ще доведе по-скоро до намаляване на заетостта и увеличаване на сивата
икономика.
Бизнесът е на мнение, че приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за
сметка на оживление в икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места.
Вестник Труд
√ Бизнесът: Ръст на осигуровките ще е убийствен за бизнеса
Вдигането на осигуровките ще нанесе “убийствен удар в гърба на икономиката”. “Единственият резултат ще бъде
“постигането на нов консенсус” между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на
спасяването на предприятията и на физическото оцеляване на хората.” Това коментира Асоциацията на индустриалния
капитал.
Поводът за реакцията е анализ на Националния осигурителен институт, в който се посочва, че увеличение на вноската за
пенсия със 7,7 процентни пункта би могло да балансира бюджета на системата. Докладът е бил представен пред
консултативния съвет по пенсионната реформа.
“Всяко повишение на осигуровките води до негативни ефекти върху заетостта. Най-големият проблем пред приходната
част е малкият брой работещи”, коментира зам.-председателят на БСК Димитър Бранков пред “Труд”.
“Повишаването на осигуровките е крайна мярка, която трябва да се приложи, след като се вземат всички възможни
мерки за повишаване на приходите, което не е направено”, каза и Даниела Петкова от Конфедерацията на
работодателите и индустриалците. “Решение по въпроса ще се вземе не от консултативния съвет, а от редовен
парламент и правителство”, добави тя.
Управителят на НОИ Бисер Петков коментира, че институтът не предлага ръст на осигуровките, а е направил разчетите, за
да подпомогне обсъждането на темата за осигурителните приходи.
Синдикатите са "За"
Рано или късно ще стигнем до решение за повишаване на осигуровките, за да компенсираме глупостите с намаляването
им, коментира вицепрезидентът на “Подкрепа” Димитър Манолов. И според КНСБ вноските трябва да се повишат.
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Вестник Сега
√ Енергийният борд тръгва с армия от експерти
Енергийният борд, за който настояваха асоциации на производители, работодатели, синдикати и неправителствени
организации ще заработи, но на първо време без участието на експерти от Брюксел, от Световната банка или от
Европейската банка за възстановяване и развитие. Те обаче ще могат да бъдат поканени допълнително. Това предвижда
правителствено постановление, чийто проект бе публикуван вчера. Очаква се документът да бъде одобрен на утрешното
заседание на Министерския съвет. В него е разписано кой ще участва в борда, доколко ще се разпростират
правомощията му, както и как ще бъде организирана неговата работа.
Очаквано председател на борда ще бъде вицепремиерът и строителен министър Екатерина Захариева, а неин заместник
ще е енергийният министър Васил Щонов. Бордът ще анализира състоянието на сектора, както и ще очертае причините,
довели до кризата в енергетиката. Целта е след това експертите да предложат работещи решения, с които държавата да
се съобрази. Административното и техническото обслужване на борда, както и финансирането на това обслужване ще са
за сметка на Министерския съвет.
Според проекта на постановлението участниците в борда, без евентуално привлечени външни експерти, ще са 29. По
какъв начин те ще стигат до общо решение, е трудно да се прогнозира. Със сигурност ще са нужни доста компромиси, тъй
като на масата един до друг ще седнат председателят на ДКЕВР Боян Боев, шефовете на трите ЕРП-та - ЧЕЗ, ЕВН, "ЕнергоПро", по един представител от фотоволтаичната, вятърната и водната асоциация, от двата американски теца "Марицаизток 1" и "Марица-изток 3" и др. Свой представител ще имат и Асоциацията на банките, които са отпуснали сериозни
кредити за ВЕИ, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал, Търговско-промишлената палата,
КРИБ. По един представител ще има и от КТ "Подкрепа" и КНСБ.
Според Красен Станчев от Института за пазарна икономика, който бе сред първите предложили създаването на енергиен
борд, целта е диалогът да се води открито. "В борда трябва да участват експерти от ЕК, ЕБВР, Световната банка и от
страната, но не много на брой", заяви той пред в. "Труд" вчера.
През миналата седмица енергийният еврокомисар Гюнтер Йотингер подкрепи идеята за борда и дори покани бъдещите
участници в него на среща в Европейската комисия. На срещата си с вицепремиера Екатерина Захариева двамата са
коментирали, че решенията за развитието на българската енергетика трябва да се взимат в София, а не в друга
европейска страна или на друг континент.
ФАЛСТАРТ
Едва проработил, балансиращият пазар вече е обект на сериозни критики. Според шефа на Федерацията на
индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов той е неефективен и на практика отчита сериозни
изкривявания. "90% от договорите са по една и съща цена 24 часа в денонощието, което е показател за реалната липса на
пазар", обясни той пред БНР вчера. Стаменов посочи, че откакто е започнал през юни, пазарът е отчел часове, за които
цената на тока е достигала до 2 хил. лв. за мегаватчас, когато е използвана енергията от ПАВЕЦ "Чаира". Именно това
показвало липсата на баланс - в страната има свръхпроизводство на електричество и през нощта се изключват мощности,
а в същото време цената за мегаватчас остава висока.
news.expert.bg
√ Експерт: Няма икономически предпоставки за увеличаване на минималната заплата
Няма икономически предпоставки да бъде увеличена минималната работна заплата. Това каза в сутрешния блок “Добро
утро, България“ на Радио "Фокус" Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ). Ппроизводителността на труда спрямо миналата година се е увеличила с 0,5%, инфлацията е толкова
ниска, че е почти дефлация, а индексът на потребителските цени също е нисък.
„Има голяма специфика в икономическата активност в различните региони, така че идеята на синдикатите и нашето
предложение е да се въведе и регионализация на минималните осигурителни прагове, т.е. за едни и същи икономически
дейности в зависимост от това къде е базирано самото предприятие осигурителните прагове да са различни. По този
начин ще се стимулира развитието на икономиката в някои региони. Нашето предложение е да има диференциация не
само по отношение на региона, но и по отношение големината на предприятието в зависимост от това дали е малко
средно или голямо, защото и по този показател активността е различна", коментира Добрин Иванов.
Когато няма икономическа обосновка, при увеличаването на минималните осигурителни прагове и на минималната
работна заплата, предприятията губят конкурентоспособност.
“Увеличаването на минималната работна заплата е бумеранг, който се връща отново при работодателите, работниците и
държавата като намаляване на заетостта, намаляване на осигурителните плащания и т.н.“, каза Иванов.
Необоснованото увеличаване на минималната работна заплата се отразява негативно и върху продажбите, а от там и
върху икономическа активност на самото предприятие, което в крайна води до по-малко заетост.
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investor.bg
√ Ръстът на социалните осигуровки - отново на дневен ред
Разчети на НОИ показват необходимост вноските да бъдат увеличени със 7,7%, за да се балансира системата
Да бъдат увеличени осигурителните вноски със 7,7 на сто – това е записано в разчети на Националния осигурителен
институт, изготвени за целите на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на
труда. Според експертите от института това би могло да балансира бюджета на НОИ.
От института подчертават, че става въпрос за разчети, а не за предложение и те са в отговор на въпрос на министъра на
труда при какъв размер на осигурителните вноски би могло да се постигне финансова стабилност в системата.
По данни на НОИ всички фондове на общественото осигуряване с изключение на този за трудови злополуки и
професионални болести са с дефицит, което означава, че за да се балансират приходите и разходите, трябва да се
увеличат осигурителните вноски.
За увеличение на една от вноските - пенсионната осигуровка, се заговори още преди година, когато социален министър
стана Хасан Адемов. Той бе категоричен, че един от най-важните въпроси е как да се стабилизира финансово системата и
„ако искаме да стабилизираме бюджета на държавното обществено осигуряване, няма как да минем без вдигане на
вноската“. Още тогава той открои рисковете - от една страна да се намали разполагаемият доход на гражданите, от друга
- да се натовари допълнително бизнесът, което може да се отрази на пазара на труда.
Според Адемов обаче мерките, прилагани досега, са били в посока намаляване на приходите и увеличаване на
разходите, което е увеличило дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване. Той смята, че е време да се
мисли в посока на мерки, които да ангажират приходната част на бюджета на общественото осигуряване.
Адемов обаче твърдеше, че вноската за пенсия следва да се вдига с 1-2 процента от 2015 година.
Всъщност това е и препоръката на Световната банка. В доклада "Смекчаване на икономическото въздействие на
застаряването на населението" от есента на миналата година се казва, че само при увеличение на осигурителните вноски
и постоянно повишаване на изискванията за пенсиониране системата на общественото осигуряване в България има шанс
да издържи в бъдеще. Там се казва още, че осигурителните вноски трябва да се повишат поне със 6%, за да се покрие
дефицитът в бюджета на общественото осигуряване. Авторите на доклада все пак са отчели, че това би се отразило
негативно на бизнес средата, затова препоръката е осигуровките да се увеличат с 2%.
Една от стъпките за балансиране на системата е да се увеличи вноската във втория стълб на социалното осигуряване,
защото тези 5 процента в момента и ниската степен на събираемост от страна на приходната агенция са сериозни
рискове, заяви тогава в интервю за Investor.bg проф. Йордан Христосков, който сега е служебен министър на труда.
Според Иван Нейков, бивш социален министър, е задължение на НОИ да даде тази експертиза. Той не намира нищо
необичайно в становището на института. Шоково увеличение е сериозен риск, тъй като по-високата осигуровка натоварва
бизнеса и фирмите може да започнат да съкращават служители, каза той. Според Нейков въпросът, който трябва да се
постави, е за нова политика по доходите, която да обвърже квалификацията на хората с доходите им. Тогава ще видим,
че и с по-ниска осигуровка ще се постигат по-високи приходи в системата, без да се генерира дефицит, смята експертът.
Бизнесът е категорично против шоково нарастване на осигуровки. Това се казва в позиции на Българската стопанска
камара и на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според Българската стопанска камара десетки хиляди българи са останали без работа през миналата година, защото
бизнесът не е имал възможност да плаща осигуровки. Заради последното увеличение на минималните прагове за
осигуряване не са наети на работа 40 хил. души, съобщават от Българска стопанска камара. От там посочват, че не само
бизнесът, но и Еврокомисията се е противопоставяла на определянето на минимални прагове.
От Асоциацията на индустриалния капитал заявяват, че подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните
вноски, въпреки че не е предложение, а само разчет на НОИ, ще нанесе „убийствен удар на икономиката“. Според
асоциацията на индустриалците единственият резултат ще бъде „постигането на нов консенсус“ между работодатели и
работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на предприятията и на физическото оцеляване на
хората.
Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на
осигурителните вноски, заявяват от АИКБ. Подобно искане за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо.
Такава мярка е малко да бъде наречена „прокризисна“. Тя представлява откровена покана за взривообразно нарастване
на параметрите на сивата икономика, пишат от асоциацията.
Подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на
по-голямата част от предприятията в страната, смятат от бизнеса.
mediapool.bg
√ Енергийният борд ще е постоянно правителствено звено
Фирмени, браншови, синдикални, банкови и от Брюксел представители ще правят отрасъла работещ и прозрачен
Лансираният от президента Росен Пленвнелиев и енергийни експерти Енергиен борд ще бъде структуриран с решение на
Министерския съвет в сряда. Целта е неговият живот да не приключи с този на служебния кабинет, а той да стане
постоянно правителствено звено, което да открива слабите места в енергетиката, да предлага административни и
нормативни решения за тяхното отстраняване и да направа прозрачен отрасъла, който в момента е натрупал огромно
обществено недоволство и недоверие от страна на инвеститорите.
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Енергийният борд ще бъде оглавен от вицепремиера по икономическата политика, а зам.-председател ще е министърът
на икономиката и енергетиката, предвижда проектопостановлението, внесено от вицепремиера и министър на
регионалното развити е и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева за разглеждане
Ден по-рано тя обяви, че новият правителствен орган няма да дублира функциите на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране. Шефът на регулатора ще е член на Енергийния борд, както и ресорните зам.-министри на
енергетиката и на труда.
В звеното ще влязат по един представител и на държавните дружества "Български Енергиен Холдинг", НЕК и
"Еелкторенергиен системен оператор", на двата американски ТЕЦ-а "Марица Изток" 1 и 3, доставчиците на ток ЕВН, ЧЕЗ и
"Енерго-Про", на Българската фотоволтаична асоциация, асоциациите на водните централи, на топлофикациите, на
заводските централи, на търговците на ток, на индустриалните енергийни консуматори, на потребителите, както и
Асоциацията на банките, които са кредитирали огромна част от възобновяемите източници у нас, Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, както и
синдикалните организации на енергетиците към КНСБ и КТ "Подкрепа".
Предвижда се възможност да се поканят за участие в борда и представители на Главна дирекция "Енергетика" в
Европейска комисия, на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и на заинтересовани
страни.
Предвижда се Енергийния борд да провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно, а при обосновано
предложение на председателя и на 1/3 от членовете да се събира и на извънредни заседания по определени проблеми.
Захариева мотивира създаването на Енергийния борд с натрупаните през годината ликвидни затруднения в енергийния
сектор, свитото потребление на електроенергията и бума на възобновяемите източници. Тя се позовава и на изготвените
миналата пролет от Световната банка и Европейската комисия по отделно анализи за състоянието на енергетиката ни по
искане на предишното служебно правителство, в което тя отново бе икономически вицепремиер. Според докладите
слабостите в електроенергетиката са заради малкия дял на свободния пазар у нас, доминиращите регулирани цени и
модела на диспечиране, който не дава приоритет на изкупуването на тока от най-ефективните централи, а на квотен
принцип. В системата има и свръхкапацитет на системата след спадналите заради кризата потребление и износ,
припомня Захариева изводите на ЕК и СБ.
Тя акцентира и върху това, че повечето участници в енергийния сектор посочват като причина за своето лошо финансово
състояние държавните регулации, които ги притискат да продават на по-ниски цени или изкуствено намаляват техният
пазарен дял. Само в газовия сектор има позитивни очаквания за увеличаване на местния добив и развитието на
преносната инфраструктура.
Особено тревожен е спадът на доверието в обществото и в инвеститорите към българския енергиен сектор. Липсата на
достатъчна прозрачност и широки обществени обсъждания по важни енергийни въпроси налагат усещането за
разминаване на договореностите с националния интерес, посочва вицепремиерът.
По думите й създаването на Енергийния борд ще е крачка към преодоляване на затрудненията в българската енергетика
и повишаване на прозрачността, конкуренцията и пазарната ефективност на отрасъла.
Съгласно проектопостановлението бъдещият правителствен орган ще трябва да направи анализ на състоянието на сектор
"Енергетика” и да определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Бордът също така трябва да
предлага принципите и насоките за устойчиво управление на отрасъла, да обсъжда и предлага мерки за решаване на
установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и
мерките, предприемани от държавните органи и организации в енергетиката. Звеното също така ще трябва да отправя
предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба и да обсъжда и дава становища по предложенията за
стратегии в сектор енергетика.
Предвид силната обществена чувствителност и необходимостта от специфична експертиза предлагаме в работата на
Енергийния борд да бъдат включени представители на държавни и международни институции и други неправителствени
организации.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Вицепремиерът Екатерина Захариева оглавява енергийния борд
Вицепремиерът по икономическа политика Екатерина Захариева ще оглави енергийния борд, който ще трябва да
помогне за разрешаване на проблемите в сектора, съобщи „Капитал“.
Бордът ще работи като консултативен съвет към правителството и ще включва представители на всички държавни
институции, компании в бранша, бизнес и потребителски организации и синдикати. Това става ясно от публикувания за
обществено обсъждане проект на постановление за създаване на енергиен борд. Мнения по него се приемат до 8
септември.
Проектът трябва да бъде одобрен от Министерски съвет и публикуван в „Държавен вестник“, преди да влезе в сила.
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Енергийният борд ще бъде постоянно действащ консултативен орган към Министерски съвет (МС). Административно и
технически ще се обслужва от дирекция "Икономическа и социална политика", но според доклада към проекта това няма
да доведе до пряко или косвено въздействие върху бюджета. Една от задачите на борда ще бъде да направи анализ на
състоянието на сектора и на причините за нестабилността на енергийната система. Той ще може да предлага общи
насоки за управление на енергетиката и да дава становища за мерките, които предприемат държавните органи, както и
за предлаганите стратегии в сектора.
Важна функция ще бъде и това, че съветът ще може да предлага мерки за решаване на конкретни проблеми и да прави
предложения за промени в нормативната уредба. Бордът ще се отчита пред правителството всяка година.
√ Ще изнасяме повече за Китай, отстраняват нередностите по "Конкурентоспособност"
"Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и индустриалните отношения с
Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще подкрепим всички инициативи за задълбочаване на
сътрудничеството между нашите две страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена
Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум, съобщиха от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
По думите й страна ни ще окаже съдействие на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите:
машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии,
химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на
индустриални зони и други.
"Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична възможност за българския
бизнес да представи предимствата и качествата на родните производства, позиционирайки ги на пазара на втората
икономика в света с над 1 милиард и 300 милиона потребители", каза Младенова.
Според зам.-министъра с ресор икономическа политика и европейски фондове, доказателство за потенциала и взаимния
интерес между нашите две държави е постоянният ръст на стокообмена. В резултат на увеличения български износ за
азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз.
През 2013 г. стокообменът между България и Китай достигна рекордно равнище от 1.884 млрд. щ.д. "Тенденцията на
нарастване на двустранната търговия продължава, но това е далеч под потенциала на двете държави", каза Ирена
Младенова.
"За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска продукция и хранителни
стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.министър Младенова. Като други стоки с потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина,
минерална вода, изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, електрониката и
електротехниката.
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от предимствата на България като
добро място за реализация на техните бизнес идеи. "Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските
оперативни разходи в Европа и високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП "Конкурентоспособност", зам.- министър Младенова бе
категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите и връщане на доверието от страна на
бенефициенти и партньори.
По думите й това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не съществуват съмнения за
споделена и размита отговорност. "Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за управление и
контрол на изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото стартиране на следващата ОП "Иновации и
конкурентоспособност", категорична бе зам.-министър Ирена Младенова.
Вестник Труд
√ Само 0,5% от фирмите абонирани за есемес срещу източване
От Агенцията по вписванията приканват собствениците на фирми да се абонират за есемес услугата , при която
срещу 5 лв. две години ще получават известия за всяка поискана промяна в партидата на дружеството.
Само 3655 бизнесмени използват есемес услугата срещу кражба на фирми на Агенцията по вписванията, съобщиха от
ведомството за "Труд".
Това означава, че нищожна част - около 0,5%, от собствениците на над 700 000 компании у нас ще научат незабавно, ако
някой опита да отмъкне дружеството им, като смени управителя например. За тази схема за източване на активите на
фирми припомни пред в. "Репортер" шефът на Нотариалната камара Красимир Катранджиев. При нея в Търговския
регистър, който е към Агенцията по вписванията, се изпраща фалшив протокол за общо събрание, на което е сменен
управителят на дружеството. От регистъра го вписват и получил властта, той започва да разпродава най-ценните активи
на фирмата.
Освен ако човек не проверява всеки ден компанията си в сайта на Търговския регистър, единственият начин да научи
незабавно, че някой е поискал да бъде вписана промяна по партидата , е да се абонира да получава есемес. Услугата
струва 5 лв. без ДДС за две години и гарантира получаването на 500 съобщения. Един човек може да поиска да му бъдат
изпращани известия за до 10 фирми.
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√ Спестяванията бавно се връщат в банките
Гражданите и фирмите постепенно възстановяват спестяванията си в банките след паниката през юни, става ясно от
статистиката на БНБ за юли.
През миналия месец домакинствата са увеличили парите си по сметки в трезорите със 120 млн. лв., без да се броят
лихвите, става ясно от данните. Така юнският отлив на средства на домакинствата в размер на 480 млн. лв. вече е
спаднал до около 360 млн. лв. В резултат парите на населението в трезорите в края на юли възлизат на 38,71 млрд. лв.
при 39,06 млрд. лв. в края на май.
По информация на БНБ в дните на паниката преди затварянето на КТБ от банката бяха изтеглени около 1 млрд. лв., а от
Първа инвестиционна банка - към 800 млн. лв. Още през юни обаче по-голямата част от средствата - около 1 млрд. лв., се
върнаха обратно в банковата система.
Извън трезорите останаха около 800 млн. лв. - от тях 500 млн. лв. на домакинствата и към 300 млн. лв. на фирмите.
При компаниите процесът на връщането на спестяванията в банките върви с доста по-бърза скорост в сравнение с тази
при домакинствата. През миналия месец средствата на бизнеса в банките са се увеличили с 230 млн. лв. и в края на юли
достигат 15,27 млрд. лв. За сравнение към края на май, фирмите държаха в трезорите 15,37 млрд. лв. Това означава, че
отливът на средства от дните на паниката се е свил до 100 млн. лв.
Общо бизнесът и гражданите държат в трезорите у нас близо 54 млрд. лв., сочат данните на БНБ.

Вестник Стандарт
√ Продължава изпълнението на строителните дейности по проектите по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“
София. Изпълнението на строителните дейности по проектите по Оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013 г."
продължава. В началото на август 2014 г. Министерството на финансите отпусна сума в размер над 168 млн. лв. за
разплащане по проектите по програмата. Със средствата ще се покрият верифицираните плащания, които ще позволят на
бенефициентите, съответно на строителите, да ускорят изпълнението на обектите. Към момента са подадени 160 броя
искания за средства на стойност около 250 млн. лв., които са в процес на верификация.
Към август 2014 г. по Оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013 г." са сключени договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,664 млрд. лв., или 160,80 % от общия размер на средствата по
програмата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на близо 2,034 млрд. лева или близо 58 % от общия
ресурс на програмата. В момента се изпълняват 242 проекта, а 200 вече са изпълнени.
Бюджетът на ОПОС в сектор „Води" е над 2,5 млрд. лв. Към момента от тях са изплатени на бенефициентите близо 1,57
млрд. лв. или 62,59% от бюджета на оста. Изградени са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Троян,
Хисаря, Вършец, Руен, Провадия, Сопот, Лозница, Пирдоп, Тунджа и Ябланица, които обслужват 140 985 екв. жители.
Изградена/реконструирана е 151 км. канализационна мрежа и 124 км. водопроводна мрежа.
В сектор „Отпадъци" бюджетът е над 717 млн. лв., като изплатени към момента са близо 274 млн. лв. Изградени са 2
броя депа за твърди битови отпадъци в Ботевград и София. В процес на изпълнение са проекти за изграждане на още 19
регионални системи за управление на отпадъци.
Бюджетът на ОПОС в сектор „Биоразнообразие" е над 202 млн. лв. Изплатени към момента са над 117 млн. лв., което е
58,09 % от бюджета на оста.

Вестник Сега
√ Христина Вучева: Служебното правителство не може да започне процедура по нов дълг
Призивът на ГЕРБ за поемане на нов държавен дълг почива на "неточни интерпретации" на данните за финансовото
състояние на страната, смята бившият финансов министър проф. Христина Вучева. Според нея, актуализация на бюджета
наесен е възможна, но едва ли ще е свързана с размера на дълга.
"Служебното правителство не може да се захване с такава процедура. Без работещо Народно събрание не може да се
гласува промяна, защото искането за заем е практически искане да се промени Законът за държавния бюджет за 2014а.", заяви Вучева пред БНР.
"Не са верни числата, изредени от партия ГЕРБ, тъй като това е един календар на емисии и плащания - ежедневната
работа по управление на дълга, и тя с нищо не променя състоянието, което имаме до края на тази година. Съвсем
наскоро служебният министър в свое интервю каза, че всъщност разполагаемите средства в държавния резерв са
напълно достатъчни да се покрият всички ангажименти до края на годината. Друга тема е дали новото правителство,
което ще бъде избрано през октомври, има нова политика и тогава ще внесе в НС искане за актуализация. Може да има
актуализация, но, според мен, тя едва ли ще засяга дълга за 2014-а", коментира проф. Христина Вучева. Според нея, ще
бъде "много тъжно", ако следващото правителство слее НАП и Агенция "Митници". Това било неподходящо, предвид
функциите и задачите на двете звена.

6

Вестник Капитал Daily
√ Над 1.3 млрд. лв. са нужни за управление на отпадъците до 2020 г.
За по-голямата част от парите България ще разчита на европейските фондове, става ясно от Националния план за
управление на отпадъците
Над 1.31 млрд. лева са нужните на България средства, за да постигне заложените цели за оползотворяване и
рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това става ясно от публикувания в портала за обществени консултации strategy.bg
Национален план за управление на отпадъците. Документът е в режим на публично обсъждане до 8 септември.
В документа е записано, че страната изостава с изграждането на необходимата инфраструктура за преработка на
отпадъците, а процесът по закриването и рекултивацията на старите общински депа за битови отпадъци, които вече не
отговарят на нормативните изисквания, все още е в начална фаза, въпреки че вече трябваше да е приключил. Заради
това преди няколко месеца срещу България вече започна и наказателна процедура от страна на ЕК.
Изградената вече инфраструктура няма капацитет за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Недостатъчен е и капацитетът за обезвреждане на опасни отпадъци, признават още авторите. Друг голям проблем е и че
заради липсата на механизми, които да защитават социално слабите слоеве от населението, няма как да бъдат
значително завишени таксите и така да се осигури финансов ресурс за инвестиции в сектора.
Инвестициите
Подробната разбивка на нужните инвестиции в документа показва, че най-много средства ще са необходими за
инсталации за компостиране и анаеробно разграждане - почти 290 млн. лв. Други крупни суми изискват инсталациите за
предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на
емисиите на парникови газове - 240 млн. лв. , както и инсталация за изгаряне на RDF гориво в столичния завод за боклук 254 млн. лв. За закриване и рекултивация на стари депа за битови отпадъци са нужни над 176 млн. лв., а за изграждане
на нови депа и претоварни станции - други 165 млн. лв. За съдове за разделно събиране на биоотпадъци ще са
необходими 53 млн. лв., а почти още толкова трябват и за превоза на разделно събраните биоотпадъци. Компостерите
за домашно компостиране ще струват почти 30 млн. лв. За изграждането на общински площадки за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци пък ще са необходими 53 млн. лв.
За по-голямата част от парите България ще разчита на европейските фондове, става ясно от документа. Предвидени са
средства по новите оперативните програми за периода 2014 - 2020 г "Иновации и конкурентоспособност"., "Околна
среда", "Добро управление" и др. Общините обаче ще трябва сами ще финансират изграждането на площадките за
безвъзмездно събиране на отпадъци от домакинствата, закупуването на домашни компостери с цел насърчаване на
компостирането и подготовката на проекти за рекултивация на депа. Площадковата инфраструктура и претоварните
станции пък ще се изграждат с пари от бюджета. Също с държавни пари ще се закриват и рекултивират старите депа за
отпадъци. Като възможност са посочени и публично-частни проекти, като например възможността да се насочат частни
инвестиции в изграждането на сепариращи инсталации.
Целите
Стратегията предвижда всяка година между 55 и 88% от теглото на отпадъците от опаковки да бъде оползотворено,
рециклирано или изгорено в инсталации за изгаряне на отпадъци. Преработката и рециклирането трябва да достигне
поне 60% за хартиените и стъклени опаковки, поне 50% за металните, 22% за пластмасовите и 15% за опаковките от
дървесни отпадъци.
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки пък до 2020 г. трябва да обхванат не по-малко от 6 000 000
жители на територията на страната и задължително да включват курортните населени места и всички населени места с
население над 5000 жители.
Сред целите е и да се преработва и рециклира между 75 и 85% от излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване в зависимост от категорията му, както и 65% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година и
поне 40% от пуснатите на пазара през текущата година масла. При биоотпадъците първата заложена цел е за 2016 г,
когато трябва да се преработват 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона. За 2020 г. целта е
50%, а за 2025 г. - 75%. Поне 70% от строителните отпадъци също трябва да се рециклират до 2020 г.
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√ Банковата криза предизвика разместване за 2.4 млрд. лв.
И през юли се запазва тенденцията за превалутиране от лева в евро
Ефектът от създадената в края на юни паника около Корпоративна търговска банка (КТБ) и Първа инвестиционна банка
(ПИБ) се е пренесъл и в следващия месец. Паричната статистика на БНБ показва, че голяма част от изтеглените в паниката
депозити отново са в трезорите на банките, но динамиката при паричните агрегати остава висока. Запазва се и
тенденцията от юни за прехвърляне на левови депозити в еврови разплащателни сметки, причината за което също може
да се намери в създаденото напрежение.
Динамика на парите
Данните на централната банка показват, че така наречените квазипари (разликата между широките пари М3 и тесните
М1, които обхващат основно депозитите) са намалели с още 502 млн. лв., след като през юни се свиха с 1.9 млрд. лв.
Основното намалението е при депозитите с договорен матуритет до 2 години - с 690 млн. лв. През юни спадът надхвърли
1.65 млрд. лв. В същото време тесните пари М1 (разплащателните сметки плюс парите извън банките) са нараснали с над
1 млрд. лв. Овърнайт депозитите са се увеличили с 880 млн. лв. за един месец, а банкнотите и монетите са се увеличили с
близо 160 млн. лв. Ръстът при тях обаче е характерен за летните месеци заради по-голямото търсене покрай
туристическите пътувания от чужденци.
Статистиката показва, че общо през юни и юли срочните депозити са намалели с близо 2.4 млрд. лв. Тази сума или е
насочена към други банки и е под формата на овърнайт депозити, или е изтеглена физически от финансовите институции
и парите се държат кеш от хората и бизнеса. За два месеца парите извън банките са се увеличили с 574 млн. лв.
Превалутиране
Друга интересна тенденция, която също започна през юни, е превалутирането. Вероятно несигурността около банковите
сътресения и спекулациите за стабилността на валутния борд е накарала вложителите да заложат на еврото вместо на
лева. През юли по разплащателните сметки е постъпила равностойността на 503 млн. лв., но в евро. През юни сумата
достигна 515 млн. лв. Вижда се също, че увеличението на евровите срочни депозити е с над 204 млн. лв. през юли при
близо 350 млн. лв. месец по-рано. Статистиката отчита и спад от над 300 млн. лв. при левовите влогове.
Числата в отчета на БНБ показват, че през юни от банковата система бяха изтеглени 1 млрд. лв., докато през юли вече
виждаме, че сумата по депозитните сметки е възстановена и дори влоговете растат с 370 млн. лв. при месечно
сравнение.
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Вестник Класа
√ Китай е на второ място като пазар за български стоки след страните от ЕС
Стокооборотът за 2013 г. между двете страни е около 1,9 млрд. долара
Износът на България за Китай се увеличава и в резултат той вече е на второ място сред експортните ни дестинации след
ЕС, съобщи Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката на Българо – китайски бизнес форум, който
се провежда в София.
Младенова добави, че през 2013 г. например стокообменът между България и Китай е на рекордното равнище от близо
1,9 млрд. долара. "Тенденцията на нарастване продължава, като това все още е далеч под потенциала, който двете
държави имат. Редица български стоки имат възможност да се наложат трайно на китайския пазар, като за нас е особено
важно да продължим с улесняването на процедурите за внос за Китай на българска селскостопанска продукция и
хранителни стоки", каза зам.-министърът. Тя подчерта, че други стоки с потенциал за по – широко присъствие на
китайския пазар са вино, минерална вода, изделия от етерични масла и особено розово масло, стоки от
машиностроенето, електрониката и електротехниката.
На форума тя изрази увереност, че "все повече китайски фирми ще се възползват от предимствата да инвестират в
България". "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и индустриални
отношения с Китай и ще подкрепим всички инициативи в интерес на ефективното задълбочаване на това
сътрудничество", заяви зам.-министърът.
Милена Христова, която е главен секретар на ИА за насърчаване на малките и средните предприятия заяви, че на
предишен форум в Шанхай е било изключително успешно представянето на българските малки и средни предприятия и
още същия ден е бил сключен договор за износ на конфитюр от рози.
√ През юли кредитите за бизнеса са по-малко със 109 млн. лева
Лошите и преструктрурирани заеми вече са 22,2 процента
Кредитирането се влошава през юли. Делът на проблемните задължения към банките расте, а обемът на заемите
намалява. Спрямо предходния месец кредитите са бизнеса, като се изключи овърдрафтът са със 109.4 млн. лв по-малко,
а тези за домакинствата се понижават с 12.4 млн. лв.
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Запазва се и тенденцията от предходния месец за увеличаване на парите в наличност, въпреки че през юли това става с
по-бавни темпове. Паричният агрегат М1 нараства с 16.8% на годишна база, след ръст с 16.4% през юни, за сравнение
през май най-бързоликвидният компонент на парите в България се увеличи с 13.3%.
Делът на лошите и преструктурирани кредити за бизнеса и населението в портфейлите на банките нараства с 0.1 пр. п. до
22.2%.
По-притеснително е, че данните на БНБ показват ръст при заемите с просрочие над 90 дни през второто тримесечие на
годината до 10.57%, спрямо дял от 9.94% от всички към края на март и то като от сметката се изключи портфейлът на
Корпоративна търговска банка.
Като цяло депозитите на неправителствения сектор в банковата система нарастват през юли с 369 млн. лв., до 57.35
млрд. лв., но след сериозен спад през юни, когато обемът им намаля с над 1 млрд. лв. А депозитите със срок до 2 години
намаляват за миналия месец с 688.4 млн. лв.
Възстановяването на сектора от кризата на кредитирането, в която попадна след рецесията в българската икономика
през 2009 г., на практика е спряло и дори се наблюдава известно влошаване.
investor.bg
√ Христина Вучева: Текущото управление на дълга не застрашава фискалния резерв
Служебното правителство не може да се захване с процедура по нов дълг без работещ парламент, припомни
финансистът
Текущото управление на дълга не застрашава фискалния резерв и плащанията от страна на държавата. Това каза
университетският преподавател и бивш министър на финансите проф. Христина Вучева пред БНР. Тя коментира, че
служебното правителство не може да се захване с процедура за емитиране на дълг. Без работещ парламент не може да
се гласува промяна, защото искането за заем е практически искане да се промени Законът за Бюджет 2014.
Повод за коментара е вчерашното изявление на Бойко Борисов, който поиска служебното правителство незабавно да
започне процедура за нов дълг. Според финансовия експерт на партията Владислав Горанов само до края на 2014 г. се
нуждаем от 4,5 млрд. лева допълнителен държавен дълг, а с плащанията в началото на 2015 г. се нуждаем от общо 6
млрд. лева.
Вучева коментира, че не са много верни числата, изредени от ГЕРБ, тъй като ежедневната работа по управление на дълга
е по един календар на емисии и плащания. "Това с нищо не променя състоянието, което ще имаме до края на тази
година", каза финансистът. Наскоро служебният финансов министър в свое интервю каза, че всъщност разполагаемите
средства в държавния резерв са напълно достатъчни да се покрият всички ангажименти до края на годината, допълни тя.
„Съвсем друга тема е дали новото правителство, което ще бъде избрано през октомври, има нова политика и тогава ще
внесе в НС искане за актуализация на бюджета. Тогава може да се поиска увеличение на емисиите на държавни ценни
книжа (ДЦК) до края на годината, но това е малко вероятно. Може да има актуализация, но, според мен, тя едва ли ще
засяга дълга за 2014 г.“, смята тя.
По повод думите на Горанов, че държавата би могла да се окаже в една много тежка ликвидна криза, без възможност да
финансира текущите си разходи, Христина Вучева заяви: „Г-н Горанов е прекарал значителна част от професионалното си
развитие в Министерството на финансите и знае, че терминът ликвидност е характерен за корпоративния сектор, банките
и търговските дружества. Понятието по никакъв начин не се свързва с държавния бюджет“.
Държавата може да забави плащанията, но е сигурен платец, обясни експертът. Не са точни изнесените факти, наймалкото са интерпретират неточно – те са свързани с текущото управление на дълга и няма заплаха за фискалния резерв
до края на годината, както и за поддържането на всички ангажименти за плащания, разясни тя.
Според Вучева ще бъде "много тъжно", ако следващото правителство слее НАП и Агенция "Митници". Тя определи
идеята като неподходяща, предвид функциите и задачите на двете звена.
√ Предлагат агенцията по рибарство да не управлява евросредства
Според браншови организации частна структура трябва да се заеме с програмата за аквакултурите
Управлението на европейските пари да не е в правомощията на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА), предлагат представители на бизнеса.
В писмо до Брюксел те настояват Изпълнителна агенция да не бъде вече управляващ орган на програма „Рибарство“,
съобщи за Investor.bg Тачо Пашов от Националната асоциация на рибопроизводителите.
От сектора считат, че ИАРА е основната причина за провала на оперативната програма за 2007-2014 и по тази причина
предлагат Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 да бъде дадена за управление на институция, която не е
държавна, става ясно от писмото, публикувано от сайта fishnews.bg.
Брюксел от години провежда политика по рибарство, която чрез средствата на Европейския фонд по рибарство
стимулира риболова, аквакултурата, преработката и търговията. Този сектор осигурява хиляди работни места,
произвежда най-качествените, безопасни и диетични продукти и се слави с най-бързо развиващия се отрасъл в
животновъдството, какъвто е аквакултурата, се казва в писмото.
Според мнението на авторите му въпреки отпуснатите средства България не е успяла да постигне нужния растеж и
желания резултат, залегнали в оперативната програма.
Голямата причина според представителите на бранша са честите смени на експерти и ръководства в ИАРА, както и
ниската компетентност и политическа зависимост на персонала на агенцията.
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Тачо Пашов съобщи още, че освен неговата организация още две стоят зад писмото - риболовно сдружение
„Черноморски изгрев“ и Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по
спортен риболов – Бургас.
Припомняме, че преди дни беше извършена поредната смяна на ръководителя на ИАРА.
√ Програма "Иновации и конкурентоспособност" може да заработи до края на годината
По сега действащата програма две от схемите са без сертифициращ орган
Възможно е новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 да заработи до края на
годината в зависимост от преговорите с Еврокомисията. Това каза пред журналисти заместник-министърът на
икономиката и енергетиката Ирена Младенова, която откри българо-китайски бизнес форум.
"Очакваме в края на септември – началото на октомври да сме представили в Брюксел следващата версия на програмата,
заедно с отразените коментари", каза тя. Междувременно е важно да имаме функциониращи системи за управление и
контрол, допълни Младенова.
Тя каза, че засега не може да се посочи срок за отварянето на новата програма, но очаква да края на годината да
стартират първите схеми.
„Моето желание е да не стартираме схеми, преди системите за контрол да са одобрени, в противен случай поемаме
сериозен риск за бюджета. В настоящата ситуация това няма да бъде отговорно поведение“, заяви зам.-министърът.
Тя посочи, че при встъпването на новото служебно правителство са направени вътрешни проверки за работата по
програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013. Това е направено заради съмнения за нередности. В момента се
анализират резултатите от проверките.
Заради наддоговаряне по оперативната програма се прави анализ дали има рискови проекти, които няма да се
осъществят.
Новите управляващи са заварили три схеми, по които не е имало сертифициращ орган (одитор, който трябва да завери
направените разходи – бел. ред.). Скоро се очаква и останалите две схеми да бъдат сертифицирани, но към момента за
тях има риск, отчете Младенова.
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