Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ против по-високи осигурителни вноски
Да не се допуска шоково увеличение на осигурителните вноски и политическите партии и коалиции да заявят още преди
изборите дали подкрепят такова шоково увеличение или не. За това призовават членовете на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ).
Призивът им е по повод анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), че за да се балансира осигурителната
система е необходима "допълнителна осигурителна вноска за покриване на
дефицита" в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО - следователи и младши
следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от
НРС и от служба "Военна информация" на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер
от 8,2 на сто, посочват от АИКБ.
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване
на осигурителните вноски със 7,7, се казва в прессъобщението на
АИКБ. Такова предложение засега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем
становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения, посочват от
индустриалната асоциация.
Според АИКБ подобно искане е смайващо и такава мярка би била "прокризисна". Индустриалците смятат, че увеличение
на осигурителните вноски с такъв процент би било покана за преминаване на фирмите в сивата икономика. Като краен
резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на осигурителните вноски,
категорични са от АИКБ.
Би било добре ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за
икономиката мярка, да запише това в програмата си, за да са наясно всички избиратели, заявяват от АИКБ. Според
асоциацията балансиране на фондовете на държавното
обществено осигуряване би могло да се търси в други посоки - например чрез резервите в сферата на ранното
пенсиониране на различни категории държавни служители.
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Вестник 24 часа
√ Христосков: Вноската за пенсия няма да се увеличи с 8%
Социалният министър уверява, че вноската за пенсия няма се увеличи с 8%. Коментарът на Йордан Христосков идва на
фона на сметките на Националния осигурителен институт, че за да бъде спасено общественото осигуряване, вноската
неизбежно трябва да се вдигне, съобщи Нова ТВ.
Един милион души ще са по-високи минимални осигурителни прагове от догодина. Работодатели и синдикати се
договориха минималните осигурителни доходи да се увеличат минимум с 4,2%. Най-голямо е увеличението в секторите
"Производство на електрически съоръжения" и "Въздушен транспорт".
С под 1 на сто ще нараснат минималните осигуровки в строителството, енергетиката, хранително-вкусовата и
пивоварната индустрия.
Договорки има обаче в по-малко от половината браншове. За това се очаква в сряда социалният министър
административно да увеличи някои от осигурителните прагове.
Вестник Стандарт
√ Надпревара за 125 млн. евро от Брюксел
София. Засегнатите от руското ембарго земеделски производители ще трябва да се надпреварват за компенсациите от
Брюксел. Първите по време ще са първи по право да получат част от 125-те млн. евро, които отпусна Европейската
комисия. Това става ясно от разпространената информация за начина, по който ще се разпределят средствата. Помощта
ще се отпуска за изтегляне на продукти от пазара, за оставянето им на полето или за бране на зелено. Две трети от
сумата - 83 млн. евро, ще са отделени специално за ябълки и круши, а останалите 43 млн. евро ще си поделят
производителите на домати, моркови, бяло зеле, пипер, карфиол, краставици, корнишони, гъби, меки плодове, десертно
грозде и киви. Компенсациите ще се дават на база предварителни заявления за тяхното прилагане от страна на
производителите, въз основа на които държавите членки изпращат текуща информация на Комисията за очакваните
разходи. При изчерпване на бюджета, държавите членки спират приема на заявления. Фермерите могат да получат
компенсации до 100% от загубите си, ако са членове на организация на производители. Ако кандидатстват индивидуално
за компенсациите, могат да вземат до 50% от претърпените щети. Абсолютно всички заявления за подпомагане,
подадени от производители, които не са част от организация, трябва да бъдат проверени, преди да се одобрят заявките
им за подпомагане, става ясно от текстът, публикуван на сайта на земеделското министерство.
√ 60 млн. лева за реклама на туризма
София. Един процент от приходите за туризъм трябва да отиват за национална реклама и анализ на сектора ни.
Служебният кабинет подготвя анализи и оценки, за да бъде гласувана в следващия бюджет от редовното правителство
подобна промяна. Това обяви икономическият министър Васил Щонов пред БТА.
Ако промяната стане факт, страната ни ще може да промотира чудесата и забележителностите си зад граница и у нас с 60
млн. лв. годишно. Тези средства ще се върнат многократно и неслучайно браншът от години настоява за това, коментира
председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин. Според него приходите от
туризъм в страната ни само благодарение на тази единствена мярка ще се увеличават с по около 10% годишно. В хазната
от бранша всяка година влизат по близо 3 млрд. евро, а за промотирането на България като дестинация и продуктите на
туризма се отделят едва по няколко милиона лева. От началото на годината до май приходите от бранша са се увеличили
с 5,3%, показват данните на БНБ, казва още Щонов. Министърът бе категоричен, че страната ни няма да загуби средства
по ОП "Конкурентоспособност".
Към момента са сертифицирани близо 70% от планираните над 192 млн., допълни Щонов. Той припомни, че
сертифициращият орган е имал забележки по три процедури, като едната вече е отстранена. В оптимални срокове ще
изпълним коментарите и по другите две, така че чакащите 25 млн. евро ще бъдат подадени към сертифициращия орган,
обясни още Щонов.
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√ Нови правила за търговията с ток
София. Разработват се нови правила за търговия с ток на свободния пазар, стана ясно от думите на министъра на
икономиката и енергетиката Васил Щонов. Той обяви, че в момента в НЕК е сформирана работна група за актуализиране
на принципите, по които компанията продава електроенергия на свободния пазар. Основните изменения ще бъдат в
посока по-голяма прозрачност на търговете и процедурите. Предвижда се чрез новите правила офертите да бъдат
оповестявани публично, а самите цени по сделките да се договарят пряко между НЕК и купувачите на енергията, стана
ясно от думите на Щонов.
Министърът заяви още, че цената на тока трябва да се увеличава плавно и заедно с подобряването на икономическото
състояние в България и подобряването на доходите на хората. Паралелно с това трябва да се създаде и фонд, който да
подпомага енергийно бедните домакинства у нас. Щонов съобщи още, че тази седмица Министерският съвет ще
разгледа решението за сформиране на Енергиен борд. Министърът заяви още, че подготовката за зимата във всички
централи тече нормално.
Вестник Преса
√ Васил Грудев: Селската програма ще се забави с година
Няма пари за директните плащания на площ
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за България ще бъде одобрена в Брюксел най-рано догодина. Това
заяви земеделският министър Васил Грудев. Той попари със студен душ пристигналите за откриването на петото
изложение „Бата Агра“ в Стара Загора земеделски производители и търговци, че страната ни вече е пропуснала една
година от новия програмен период. На 4 септември Грудев има среща с еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош, на
която ще се опита да ускори разговорите по приемането на програмата.
„Нямам такава информация за забавяне. Проектът за ПРСР беше изпратен в Брюксел в съответния срок. Докато бях
министър, не е имало никакви обструкции или предложения за промени от Европейската комисия“, коментира пред
„Преса“ бившият земеделски министър Димитър Греков. Неговият заместник Явор Гечев допълни, че Брюксел трябва да
върне до началото на октомври забележките си и правителството да направи необходимите поправки. Ако всичко върви
нормално, няма причина за притеснения.
Служебният министър Васил Грудев обяви, че директните плащания за единица площ няма да може да се преведат на
земеделските стопани до края на 2014 г. В момента ведомството е на червено с 60 млн. лв.
Директните плащания са за над 1 млрд. лв., но точната сума ще стане ясна, след като се изчислят застъпванията на
площите. Очаква се помощта да е около 30 лв. за декар, обясни пред „Преса“ председателката на Националната
асоциация на зърнопроизводителите Румяна Ангелова.
Вестник Капитал Daily
√ Българският износ на рибни продукти в Китай вече е възможен
Одобрени са 12 фирми от бранша, част от тях вече водят преговори
След две години на преговори на административно ниво и процедури по подбор на фирми българският риболовен
бранш се доближава до стъпването на почти непознатия за него китайски пазар. През миналия месец 12 фирми от
сектора са получили одобрение от китайската администрация за сертификация и акредитация да осъществяват продажби
в страната. Допитване на "Капитал Daily" сред избраните показва, че някои от тях са в процес на преговори с партньори, а
други все още правят проучвания. Реално от сектора очакват първите по-големи доставки да се реализират в началото на
2015 г.q като на този етап за най-перспективен се смята износът на рапани - продукт, познат в други източни държави,
като Япония и Корея например.
Разрешен бизнес
През 2012 г. български фирми и браншови сдружения са инициирали чрез агенцията по храните преговори за
разрешение за износ на рибни продукти в Китай. Поводът за това са били запитвания от потенциални китайски
партньори и реализирани единични сделки чрез реекспорт от други държави.
Процедурата по одобрението е преминала през обмен на информация за извършвания контрол от българските власти,
законодателството, свързано със сектора, и др. Впоследствие 12 компании са изявили желание да получат разрешение за
продажба на продукция на китайския пазар, като през миналия месец всички те са били одобрени за това, а
информацията за тях вече е официално публикувана от китайските власти (виж списъка с фирмите). Така за първи път
българските дружества от бранша ще имат възможност да правят директни доставки в Китай.
В преговори за сделки
Одобрените компании от рибния бранш на практика са най-големите износители от България в този сектор. Повечето от
тях търгуват в ЕС, а износът за други страни е на изток - основно Япония и Корея.
От производителя на африкански сом "Елмет" съобщиха, че планират да продават продукцията си директно на местни
фирми в Китай. Управителят на дружеството Спаска Делчева обясни, че в момента се договарят цените, като компанията
ще предлага замразен африкански сом. Делчева обясни, че големите разстояния не са проблем, защото има удобен
транспорт и логистика. "Както можем да вземаме зарибителен материал от Израел и Холандия, така можем да изнасяме
и риба за Китай", коментира тя.
Търговският директор на "Север експорт" Иво Михайлов коментира, че компанията планира да изнася месо от рапани,
което е познато и търсено в Източна Азия. Досега дружеството е правило продажби в Хонконг, след което се е взело
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решение да извадят разрешителни и за Китай, където процедурите са се оказали по-сложни. Михайлов прогнозира, че
износът ще започне догодина.
"Имаме текущи преговори, но все още нямаме подписана сделка", каза и управителят на дружеството "Електра" Любов
Георгиева, която обясни, че компанията също се е насочила към износ на месо от рапани.
От други одобрени за износ фирми - "Сий фууд" и "Черноморски риболов", обясниха, че засега са в процес на
проучвания. Изпълнителният директор на "Сий фууд" Венелин Димитров обясни, че основният износ на рапани на
компанията е за Япония и Южна Корея, където засега цените са по-високи от Китай. С оглед на бързото развитие в Китай
обаче от бургаската компания смятат, че може след време да изнасят и там. Той разказа, че преди години са водили
разговори с китайски партньори. "Обикновено такива преговори се водят през зимата, когато няма улов, и в ранната
пролет се уговарят доставките", поясни още Димитров. Емил Стоянов, мениджър в компанията "Черноморски риболов",
обясни, че преди няколко години са изнесли партида с рапани, но оттогава не са продавали в Китай. Основните пазари на
компанията в момента са Южна Корея и Япония.
Какви са пречките
Осигуряването на възможност за износ безспорно е крачка напред за бранша, но според фирмите от сектора все още има
много пречки пред подобни сделки. Управителят на дружеството "Крез мар сийфудс" Денислав Маринов смята, че
китайският пазар крие огромни възможности, но българската продукция на него е непозната и като цяло маркетингът е
слаб. Подобно е и мнението на негови колеги, според които към момента не е имало целенасочено промотиране на
българските стоки, а китайски партньори са правили запитвания предимно при запознанства на международни търговски
изложения.
Компаниите от бранша смятат, че засега най-перспективен може да се окаже износът на рапани или на други
консервирани продукти. Според Иво Михайлов от "Север експорт" българските компании трудно биха пробили с износ
на риба в азиатската държава по няколко причини - в Черно море няма чак толкова голямо разнообразие, докато край
Китай има океани и значителен риболов на много видове, така че българската риба не е конкурентна за този пазар.
"Рапани обаче можем да изнасяме. Вече е въпрос на цена, а черноморските рапани са с много добро качество.
Проблемът е, че уловът му също е ограничен, през зимата например не можем да ловим, така че нямаме суровина, която
да изнасяме в един период от време", коментира Михайлов.
√ Европейските банки се освобождават от активи за 1.7 трлн. долара
Регулаторният натиск и инвеститорският интерес стимулират продажбите
Най-големите европейски банки започват да предлагат на пазара второстепенни активи, за да отговорят на натиска на
регулаторите и да се възползват от повишения интерес на купувачите, пише Bloomberg. Водещи финансови институции
като британската Barclays, италианската UniCredit и швейцарската Credit Suisse отделят за продажба или отписване все
повече свои бизнеси, лоши кредити и неуспешни инвестиции. От края на 2013 г. подобни нежелани активи са се
увеличили с 65% и стойността им достига 1.72 млрд. долара.
Увеличено предлагане
"Списъкът с подготвяни сделки във всички класове активи и пазари към този момент е по-голям, отколкото някога е бил",
коментира Джоди Гъндерсън, управляващ директор на CarVal Investors. "Банките са подтиквани да продават основно по
регулаторни съображения, но съществен фактор е и натискът на пазара да подобрят бизнеса си и да реализират повисоки печалби", добавя той.
По-строгите капиталови изисквания в еврозоната намалиха атрактивността на бизнеси като търговията с облигации, а
регулаторите притискат банките да признаят повече просрочени кредити за лоши. Продажбата на необслужвани кредити
и слабо представящи се звена трябва да освободи средства, които банките могат да използват за увеличаване на
кредитирането. Това е особено важна цел за властите в еврозоната, която страда от слабото икономическо
възстановяване след дълговата криза.
"От много време има инвеститорски интерес към някои активи на банките, които обаче не искаха да продават. В момента
с инвестиционните фондове и други купувачи са готови да платят добри пари, за да спечелят търговете за недвижими
имоти", отбелязва Федерико Монтеро, брокер в Cushman & Wakefield. Според информацията на фирмата през първите
шест месеца на тази година европейските банки са продали кредити, свързани с недвижима собственост на стойност 40.9
млрд. долара. Това е над седем пъти повече от същия период на 2013 г. За следващата година се предвижда продажбите
да се задържат на подобни нива
Продажба на активи
През месец май Barclays обяви плановете си да се изтегли от някои търговски операции с високи капиталови изисквания,
дългосрочното корпоративно кредитиране и бизнеса с ипотеки в Испания и Италия, които не осигуряват достатъчна
възвращаемост. Към края на юни банката е предвидила за отделяне или продажба активи за 777 млрд. долара. От своя
страна Credit Suisse още в края на миналата година създаде специални подразделения, чрез които да се освободи от
части от бизнеса си с инвестиционно и частно банкиране, които не счита за стратегически важни. През миналия месец
швейцарската банка обяви и че ще се откаже от голяма част от бизнеса си със суровини. Под натиска на регулаторите
UniCredit и други банки като Intesa Sanpaolo започнаха значително да увеличават продажбите на лоши кредити и други
нежелани активи.
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Вестник Монитор
√ Щонов: Токът трябва да поскъпва плавно
До седмица свикват енергийния борд
Увеличението на цената на електроенергията би трябвало да е плавно в дългосрочен план, едновременно с подобряване
икономическото състояние на страната и създаването на фонд за подкрепа на енергийно бедните домакинства. Това
заяви в интервю за БТА служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Преди време Щонов беше
категоричен, че увеличение на цената от порядъка на 20% е изцяло неприемливо, но не пожела да коментира точен
процент. В средата на септември се очаква Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да оповести
новите си изчисления за това с колко трябва да поскъпне тока от 1 октомври. От регулатора доста разчитат на отговорите
от ЕК по жалбата му срещу дългосрочните договори и ВЕИ централите, но едва ли до 1 октомври ще бъдат получени
отговори.
Още тази седмица на заседанието на Министерския съвет (днес – бел.авт.) ще бъде разгледано решението за
сформиране на енергиен борд, който да съдейства на правителството при стабилизирането на енергийния сектор, каза
още Щонов. Всички участници на пазара на
трябва да направят отстъпки, за да е стабилна системата
посочи още Щонов. И добави, че в момента се водят разговори с всички по веригата. Вече е сформирана работна група в
НЕК, която актуализира принципите на компанията за продажба на електроенергия на свободния пазар по свободно
договорени цени, изготвят се процедури за публично оповестяване на офертите и се създават правила за процедури с
пряко договаряне, съобщи Щонов. Той добави, че към момента всички централи изпълняват програмите си за
подготовка за есенно-зимния сезон. В момента се правим анализ и на енергийната стратегия, след което ще бъде
преценено дали има необходимост от актуализация, или от изготвяне на изцяло нов документ. В този анализ ще бъде
разгледана и необходимостта от изграждане на нови ядрени мощности.
Васил Щонов каза, че продължават анализите по проекта за 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Според него те ще отнемат няколко месеца и е нереалистично да се смята, че ще завършат в рамките на мандата на
служебното правителство.
Ще оставим на редовното правителство да вземе решение за проекта, потвърди отново служебният министър.
По-рано вчера пред БНТ вицепремиерът и строителен министър в служебния кабинет Екатерина Захариева каза, че
ситуацията в енергетиката е много притеснителна. Тя изрази надежда, че въпреки загубите от 50 млн. лв. месечно, които
НЕК реализира, до режим на тока тази есен няма да се стигне. Захариева е разпоредила проверка как НЕК погасява
задълженията си, тъй като към едни фирми те се погасявали на 90%, а към други – под 50%. Окончателните резултати ще
бъдат обявени през следващите дни.
Южен поток ще се случи, но той трябва да се случи добре за България и спрямо европейските правила, каза Захариева.
Не само България но и редица други държави подкрепят този проект.
investor.bg
√ Обсъжда се безсрочна регистрация за посредническа дейност по наемане на работа
Отмяна на регистрационни режими и такси за посредническите договори предвижда проект
Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда
проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа, съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Документът е обсъден днес от експертите в Националния съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда.
Предвижда се отмяната на регистрацията на посредническите договори и отмяна на таксата от 120 лв., събирана за
регистрация на посреднически договор с чужд работодател. Очаква се да се намалят регулаторната тежест и
административните разходи за бизнеса.
Проектът за изменение и допълнение в наредбата регламентира дейността за временно или еднократно предоставяне
на посреднически услуги по заетостта в България от чуждестранни посредници от ЕС и Европейското икономическо
пространство. Те ще бъдат длъжни писмено да уведомяват министъра на труда и социалната политика или
упълномощеното от него длъжностно лице за дейността, извършвана на територията на България.
Обсъдените предложенията са изготвени от работна група към МТСП с участието на експерти от Агенцията по заетостта,
Главната инспекция по труда и социалните партньори.
Очаква се до края на седмицата експертите от съвета да дадат бележки по Проекта за изменение и допълнение в
Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът ще се
обсъди и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
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