Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Държавата ще плаща заплатите на 10 хиляди безработни младежи
До края на годината бизнесът ще наеме, а държавата ще плаща заплатите и осигуровките на 10 хиляди безработни
младежи. Осигурени са 5 милиона лева от бюджета, които Европейската комисия ще възстанови догодина. Схемата е по
европейската програма „Младежка гаранция“, по която България получава 55 милиона евро.
Трима министри - на социалната политика, образованието и на спорта подписаха със социалните партньори Национален
план за действие по европейската програма, която осигурява за всички страни членки над 6 милиарда евро.
Бизнесът е заявил, че иска да наеме близо 10 хиляди млади безработни - 6 хиляди и 500 на стаж и 3хиляди и 500 като
чираци, обяви социалният министър Йордан Христосков:
Работните места, които са обявени, са предимно в областта на търговията, ресторантьорството, експерти по маркетинг,
медицински работници, счетоводители, готвачи. Работодателите правят подбор на регистрираните в Бюрата по труда
безработни и избират за тях подходящи кандидати.
Министърът на образованието Румяна Коларова призова бизнеса да сертифицира знанията, които младежите ще
придобият след стажа и обясни, че министерството има средства да валидира тези нови знания. Услугата ще е безплатна
за първите 10 хиляди.
Нашето желание е средствата да отидат, за да установим качествени и устойчиви работни места с високо заплащане,
коментира Божидар Данев от Стопанската камара. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви:
Разбира се, устойчиво решаване на проблема ще дойде с ръста в икономиката. Това всички много добре го разбираме.
По данни на Агенцията по заетостта през септември регистрираните млади безработни до 29 години са малко над 59
хиляди. Спрямо август техният брой се увеличава с 2 хиляди и 300. От общия процент регистрирани лица, младите са над
17 на сто. Преди година броят им е бил с над 11 хиляди повече.
Вестник Банкеръ
√ Получаваме 55 млн. евро от ЕС за намаляване на младежката безработица
Европейският съюз отпуска на България 55 млн. евро за намаляване на младежката безработица до 2020 г. Средствата са
предназначени за интегриране на младежите между 15 и 24 г. на пазара на труда или обратно в образователната
система.
Националното рамково споразумение подписаха министрите на труда и социалната политика Йордан Христосков, на
образованието и науката Румяна Коларова, и на младежта и спорта Евгения Раданова на тържествена церемония в
Министерския съвет днес. Към споразумението се присъединиха още и ръководителите на национално
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, Националното сдружение на
общините в РБ и ръководителите на националните младежки организации.
"Ключова грижа на Министерството на образованието и науката е ограничаването на ранното отпадане от училище,
което е водеща предпоставка за безработицата сред младите хора", заяви Румяна Коларова. Също така, министърът на
образованието акцентира върху важността на въвеждането и ефективното прилагане на т.нар. дуално обучение, както и
от продължаване на успешните проекти в областта на ученическите и студентски стажове.
До момента през подобни програми са преминали над 30 хил. млади хора, като се очаква до края на годината техният
брой да нарасне с поне още 10 хил. души. Министърът на образованието сподели, че е налице сериозна активност към
тези програми от страна на работодателите, на висшите училища и на самите учащи. Коларова отправи призив към
работодателите занапред да започнат да издават сертификати за придобитите умения и знания по време на
стажантските практики.
Христосков уточни, че в споразумението има ясно разделение на ангажиментите и отговорностите на отделните страни,
както и конкретизирането на финансирането на отделните дейности.
Министърът на младежта и спорта Евгения Раданова допълни, че в унисон с целите на подписания днес документ е и
Националната програма за младежта, в рамките на която се предвижда изграждането на консултантски центрове за
младежи в цялата страна.
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"Бурното развитие на технологиите през последните десетилетия стана причина за сериозно отдалечаване на
образователните от професионалните стандарти, което стои в основата на разминаването между очакванията на
работодателите и възможностите на младите работници, оттам и големият проблем с високите нива на младежка
безработица". Това заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и
подчерта приноса на камарата за преодоляване на този проблем чрез изградената Информационна система за оценка на
компетенциите MyCompetence.
Системата предлага множество възможности за младите хора да самооценят личните си знания и умения и, при
необходимост да ги доразвият чрез онлайн обучения с последваща сертификация (валидиране). Г-н Данев подчерта, че
усилията на социалните партньори не трябва да са насочени към генериране на временна заетост, а към стимулиране на
създаването на качествени и устойчиви, високо платени работни места. "Нужни са ни хора с висока образователна и
професионална култура и именно това трябва да бъде целта на нашите съвместни усилия", категоричен бе Божидар
Данев.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаният днес
документ е добър пример за обединяването на държавата и неправителствения сектор около ключови за обществото ни
проблеми. Той изрази надежда този пример да се мултиплицира и върху други сфери социално-икономическия живот. Гн Велев подчерта, че устойчиво решение на проблема "младежка безработица" може да има само при ръст на
икономиката.
"За нас, освен младежката безработица, значима е и темата за младежкото предприемачество", подчерта главният
секретар на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров.
Значимостта на подписаното днес споразумение за преодоляване на проблемите на младите хора беше подчертана и от
ръководствата на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), Конфедерацията на труда КТ
"Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
Представителите на младежките организации отбелязаха факта, че за първи път са включени като страна по документ,
касаещ техните членове и връстници. Те изразиха надежда, че националното рамково споразумение няма да остане
само "на хартия", а ще стане катализатор за прилагането на конкретни и, най-вече, ефективни мерки за преодоляване на
младежката безработица и социална изолация.
Вестник Труд
√ Напрежение в енергийния борд заради анализ на цената на тока
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата внесе напрежение на последното
заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието.
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата.
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев.
„Не съм против предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред „Труд" Тодорова. Тя
допълни, че по време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени.
В отговор на въпрос дали би предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните
дружества Тодорова каза, че ще го направи, стига да го поискат.
„Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират рисковете", коментира Красен
Станчев.
Възражение
Решения на сляпо
„Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно са числата в сектора", възмути се Теодор
Дечев, директор „Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на заседанието. Според организацията по този
начин регулаторът затвърждава информационния си монопол. Дечев допълни, че това не е първият случай на
разногласия в енергийния борд.
investor.bg
√ 10 хил. са заявките от бизнеса за работни места за младежи в бюрата по труда
Те ще бъдат финансирани по европейската инициатива Гаранция за младежта
Близо 10 хиляди заявки от работодатели за разкриване на нови работни места са приети в бюрата по труда в страната до
края на септември, когато изтече крайният срок за набиране на проекти, които ще бъдат финансирани от европейската
схема в подкрепа на младежката заетост.
Това съобщи министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков по време на подписването на
Националното рамково споразумение за изпълнение на европейската инициатива Гаранция за младежта 2014-2020
година в Министерския съвет.
Споразумението беше подписано от представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството
на младежта и спорта, Министерството на образованието, Националното сдружение на общините и социалните
партньори.
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По схемата Европейска гаранция за младежта България ще получи 55 милиона евро. Целта е с тези средства да бъде
финансирано разкриването на нови работни места изцяло с евросредства. Министър Христосков напомни, че у нас
инициативата вече стартира с отпуснатите от Министерския съвет 5 милиона лева, които ще бъдат възстановени от
Европейската комисия (ЕК) през следващата година.
Йордан Христосков каза още, че около 6 хиляди от подадените от бизнеса заявки са за стажуване, а около 4 хиляди – за
чиракуване. Това са двата варианта за заетост, които гаранцията финансира у нас. Заявки за работни места са подадени
от всички области на страната, каза още Христосков. Най-много са те в София, Варна, Бургас и Ловеч.
Заявените свободни работни места са в областта на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, маркетинга, търсят
се счетоводители и готвачи, уточни социалният министър.
Той напомни, че бюрата по труда избират подходящите кандидати въз основа на подадените от тях документи – оценява
се образователният им ценз и опит, след което се разпределят съответно за стажуване или чиракуване.
Министърът на образованието Румяна Коларова посочи, че ангажиментът на ведомството е с тези евросредства да се
ограничи до минимум ранното напускане от училище, което е сериозен източник на безработица в момента. Ангажимент
е и въвеждане на дуалното обучение. И двете мерки са с гарантирано финансиране по гаранцията, уточни Коларова.
Министърът на младежта и спорта Евгения Раданова посочи, че ангажиментът на ведомството е да разкрие младежки
информационни консултантски центрове.
Работодателските организации приветстваха инициативата и заявиха готовност да участват чрез нови заявки за работни
места. Според Божидар Данев от БСК е важно парите от Младежката гаранция да се използват за създаване на устойчиви
и качествени работни места.
Васил Велев от АИКБ пък посочи, че тази инициатива е обединила социалните партньори в обща кауза, но истинското
устойчиво решение на проблема с новите работни места ще дойде само след постигане на ръст в икономиката.
Вестник Сега
√ Бизнесът иска правителство на реформите
Бизнесът "стиска палци" партиите да проявят разум и да излъчат и подкрепят правителство на реформите, което да
затегне бюджета и финансовата дисциплина и да форсира електронното управление, пенсионната реформа и
еврофондовете. Това показа допитване на "Сега" до работодателските организации.
Изготвяне на бюджет 2015, актуализацията на настоящия, пенсионната реформа и еврофондовете са сред най-важните
задачи на бъдещото правителство, според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). "Трябват
незабавни мерки за оздравяването на КТБ. Очакваме да се внесе яснота и предвидимост в енергетиката - какво ще се
прави с "Южен поток", със седмия блок на АЕЦ "Козлодуй", с АЕЦ "Белене", коментира председателят на АИКБ Васил
Велев.
"Фирмите се нуждаят от макроикономически стабилна и предвидима среда", заяви шефът на Българската търговскопромишлена палата Цветан Симеонов. От БТПП апелират новото управление да се захване с премахване на пречките за
правене на бизнес, сред които на първо място са честите промени на правилата и приемането на закони без оценка на
въздействието. Ускореното въвеждане на т. н. "електронно правителство" е от ключово значение, защото ще подобри
публичните услуги и ще намали корупцията, убедени са предприемачите.
Бюджетните разходи за 2014 г. трябва да бъдат намалени с очертаващото се процентно неизпълнение на приходите,
коментира Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара.
econ.bg
√ ЕС отпуска 55 млн. евро за намаляване на младежката безработица в България
Общият бюджет за Евросюъза е 6 млрд. евро до 2020 г.
55 млрд. евро за периода 2014-2020 г. отпуска Европейският съюз (ЕС) за интегриране на младежите между 15 и 24
години на пазара на труда или обратно в образователната система. За целия регион са предвидени 6 млрд. евро.
Днес (10 октомври) бе подписано Националното рамково споразумение за реализация на Националния план за
изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години ще
получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца
след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.
Националната гаранция ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение за
работа ще бъде отправяно до края на четвъртия месец от регистрацията им. Тези, които не работят, не учат и не са
регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани за услугите, които могат да ползват след регистрация в бюрата
по труда в срок до един месец след тяхното идентифициране.
„Бурното развитие на технологиите през последните десетилетия стана причина за сериозно отдалечаване на
образователните от професионалните стандарти, което стои в основата на разминаването между очакванията на
работодателите и възможностите на младите работници, оттам и големият проблем с високите нива на младежка
безработица“. Това сподели изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаният днес
документ е добър пример за обединяването на държавата и неправителствения сектор около ключови за обществото ни
проблеми. Той изрази надежда този пример да се мултиплицира и върху други сфери социално-икономическия живот.
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Представителите на младежките организации отбелязаха факта, че за първи път са включени като страна по документ,
касаещ техните членове и връстници. Те изразиха надежда, че националното рамково споразумение няма да остане
само „на хартия“, а ще стане катализатор за прилагането на конкретни и, най-вече, ефективни мерки за преодоляване на
младежката безработица и социална изолация.
vesti.bg
√ Напрежение в енергийния борд заради анализ на цената на тока,
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата внесе напрежение на последното
заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието.
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата, пише "Труд".
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев. "Не съм против
предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред изданието Тодорова. Тя допълни, че по
време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени. В отговор на въпрос дали би
предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните дружества Тодорова каза, че
ще го направи, стига да го поискат. "Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират
рисковете", коментира Красен Станчев. "Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно
са числата в сектора", възмути се Теодор Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на
заседанието. Според организацията по този начин регулаторът затвърждава информационния си монопол. Дечев
допълни, че това не е първият случай на разногласия в енергийния борд. /БГНЕС /
technews.bg
√ ЕС ни дава 55 млн.лв. за младежката безработица,
Социалните партньори подписаха национално рамково споразумение
6 млрд. евро за периода 2014-20120 г. отпуска Европейският съюз за интегриране на младежите между 15 и 24 г. на
пазара на труда или обратно в образователната система, като за България са предвидени 55 млн. евро.
Днес в Министерския съвет социалните партньори подписаха Националното рамково споразумение за реализация на
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. В документа е предвидено ясно
разделение на ангажиментите и отговорностите на отделните страни и е конкретизирано финансирането на отделните
дейности, поясни министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков,.
Ключова грижа на Министерството на образованието и науката е ограничаването на ранното отпадане от училище, което
е водеща предпоставка за безработицата сред младите хора, посочи министър Румяна Коларова. Тя акцентира върху
важността на въвеждането и ефективното прилагане на т.нар. дуално обучение, както и върху продължаване на
успешните проекти в областта на ученическите и студентски стажове.
До момента през подобни програми са преминали над 30 000 млади хора, като се очаква до края на годината техният
брой да нарасне с поне още 10 000 души. Румяна Коларова отправи призив към работодателите занапред да започнат да
издават сертификати за придобитите умения и знания по време на стажантските практики.
В унисон с целите на подписания днес документ е и Националната програма за младежта, в рамките на която се
предвижда изграждането на консултантски центрове за младежи в цялата страна, посочи министърът на младежта и
спорта Евгения Раданова.
„Бурното развитие на технологиите през последните десетилетия стана причина за сериозно отдалечаване на
образователните от професионалните стандарти, което стои в основата на разминаването между очакванията на
работодателите и възможностите на младите работници, оттам и големият проблем с високите нива на младежка
безработица”, заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев.
За преодоляване на този проблем камарата съсдаде Информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence. Системата предлага множество възможности за младите хора да самооценят личните си знания и
умения и при необходимост да ги доразвият чрез онлайн обучения с последваща сертификация (валидиране).
Божидар Данев подчерта, че усилията на социалните партньори не трябва да са насочени към генериране на временна
заетост, а към стимулиране на създаване на качествени и устойчиви, високо платени работни места. „Нужни са ни хора с
висока образователна и професионална култура и именно това трябва да бъде целта на нашите съвместни усилия”,
категоричен бе той.
Устойчиво решение на проблема „младежка безработица” може да има само при ръст на икономиката, каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„За нас освен младежката безработица значима е и темата за младежкото предприемачество”, посочи главният секретар
на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров.
Представителите на младежките организации отбелязаха факта, че за първи път са включени като страна по документ,
касаещ техните членове и връстници.
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Вестник 24 часа
√ МВФ: Очаква се нов спад в световната икономика
Глобалното възстановяване продължава, но неравномерно и по-слабо от очакваното, и рисковете от спад са се
увеличили. Това е мнението на участниците в Международния валутен и финансов комитет (IMFC), предаде агенция
Xinhua.
„Ние очевидно наблюдаваме възстановяване, но това не е пълно възстановяване”, каза сингапурският финансов
министър Тарман Шанмударатнам на брифинг след 30-та среща на Международния валутен и финансов комитет. „Ние
постигнахме нещо, но има още работа за вършене”, допълни председателстващият комитета министър.
Международния валутен и финансов комитет е комитет на ниво министри към Международния валутен фонд.
√ Бюджет, КТБ, ток и промени в закона за гарантиране на влоговете - тежки задачи за новото НС
Новият парламент ще започне работа с няколко важни проекта на закони. Актуализация на бюджета, закон или закони за
КТБ, промени в закона за гарантиране на влоговете. Към тях се добавят евентуална процедура по смяна на шефове в БНБ
и сакралното решение да има ли ново повишение на тока от 1 януари.
Вносител на първия проект ще е служебният кабинет. По предложение на финансовия министър Румен Порожанов
кабинетът одобри проект за актуализация на бюджета.
В него са записани дефицит от 4% вместо сегашните 1,8%, дефлация 1,1% вместо 1,8%, инфлация и ръст от 1,5% вместо
1,8%. Това означава, че разликата между приходи и разходи в края на годината ще е 3,2 млрд. лв.
Както “24 часа” първи писа, причината за актуализацията на бюджета са намалели приходи, допълнителни разходи и
замразените пари по еврофондовете, което налага по-голямо от предвиденото бюджетно финансиране.
Очакванията са ГЕРБ да подкрепи проекта, БСП да го атакува, ДПС в най-добрия случай да се въздържи. Такава прогноза
направи за “24 часа” източник от финансовото министерство, който е присъствал на сондажите, които екипът на
министър Порожанов е направил с експертите на парламентарно представените партии.
Подкрепа или против от по-малките партии ще зависи от реалното им участие или неучастие във властта, смята
източникът ни.
Още в първите работни дни комисиите в парламента ще обсъждат две групи поправки, свързани с поставената под
особен надзор КТБ. Вносител на единия проект специално за КТБ ще бъде ДПС. Още преди изборите лидерът на
движението Лютви Местан заяви, че техният проект вече е готов. Един от авторите му - Йордан Цонев, обясни за “24
часа”, че приемането му ще гарантира бърз достъп на вложители със защитени влогове в КТБ. Освен това обаче проектът
предвижда пълно сваляне на банковата тайна за всички от властта и обявяване на това кой има или е имал депозити,
кредити и сметки в затворената банка. В проекта на ДПС е записано също, че ще се иска обявяване на крайния
собственик на всички офшорни компании, свързани със затворената банка, както и всички операции, свързани с пари и
имущество, от началото на квестурата до приемането на решение за двете банки.
Засега прогнозите на депутати, пожелали анонимност, са, че проектът на ДПС може да получи подкрепа от малките
партии, но след съвместна редакция на текста. Позицията на първия и втория в новия парламент - ГЕРБ и БСП, найвероятно ще е подобна на тази от стария парламент. Тогава ДПС внесе почти същия проект, но той бе отхвърлен от
останалите три партии. Има предположения, че обсъжданията и гласуванията по проекта за КТБ ще вървят паралелно с
тези за актуализация на бюджета, която ще внесе служебният кабинет. Причината е ясна - какъвто и вариант за КТБ да
бъде предложен или възможен, той може да стане с бюджетно финансиране. То пък е залегнало в актуализирания от
министър Порожанов бюджет.
В одобрения проект е предвидено да се поемат общо 6,5 млрд. лв. нов дълг още до края на тази година. От него - 4,5
млрд. лв. за ликвидна подкрепа на банковата система и издаване на държавни гаранции на фонда за гарантиране на
депозитите, който на свой ред да емитира дълг до 2 млрд. лв. Предвиден е и допълнителен буфер от 700 млн. лв. заем за
фонда от бюджета при нужда.
Също в актуализирания проект за нов бюджет е записано, че в рамките на одобрените от ЕК 3,3 млрд. лв. помощ за
банковата система е била отпусната ликвидна подкрепа на друга банка в размер на 1,23 млрд. лв. с падеж в края на
ноември.
Финансовият министър Румен Порожанов обясни, че най-вероятно срокът за възстановяване на парите, ползвани за
подкрепа на банката, ще бъде удължен, защото вече имало изпратено писмо с такова искане в ЕК и надежди за
положителен отговор. Още един проект на закон ще бъде внесен от служебния кабинет, а ако времето не стигне, найвероятно от депутати на ГЕРБ. Това ще е проект на закон за промени в закона за гарантиране на влоговете.
Министър Порожанов мотивира спешността на проекта с това, че Брюксел стартира наказателна процедура срещу
България заради забавен достъп на вложителите до гарантираните им депозити в затворените КТБ и ТБ “Виктория”.
Според източници на “24 часа” досега имало три варианта, които са записани в проекта. Първият предвижда
гаранционният фонд да изплаща веднага защитени влогове в поставена под надзор банка, ако надзорният режим се
удължи с над 3 месеца. Вторият вариант бил да се допусне прехвърляне на вземания по влогове от банка под надзор към
работещи банки. Като краен срок за такива операции ще бъде записана датата на отнемане на лиценза на банката или
датата за повторното отваряне. Третата възможност била в издаването на ценни книжа за пълния размер на защитения
влог, които да могат да се “осребряват” от държавата или друга банка при поискване от притежателя.
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Възможно е да дойдат оставки от БНБ или да им се поискат
Пакетът проекти, свързани с КТБ, ще извади на дневен ред обсъждането на промени в ръководството на БНБ. След
затварянето на КТБ заради многото нападки срещу него основно от Бойко Борисов и ГЕРБ управителят на банката Иван
Искров написа писмо до тогавашния шеф на парламента Михаил Миков. В него той изрази готовност да даде оставка, ако
това ще успокои обстановката. Исканията за оставка на гуверньора не са спрели и сега. ДПС обаче даде твърда заявка, че
няма да прави, нито да застава зад такива искания, защото било по-добре България да тръгне бързо към Еврозоната и
към банковия съюз.
Прогнозите са, че на свой ред БСП ще поиска разсекретяване на стенограмите от разговорите при президента Росен
Плевнелиев, което ще даде една посока на дебатите. В същото време малки партии и синдикати заявиха, че са готови и
на протести и натиск, за да има оставки в БНБ. Ако партиите отстъпят и решат да жертват част от управата на БНБ, са
възможни два сценария. Единият е само гуверньорът или и посочените от него членове на УС да подадат сами оставките
си пред парламента. Вторият - те да им бъдат поискани от депутатите. Така е, защото в чл. 12 от закона за БНБ е записано,
че управителят се избира от парламента. Той посочва 3-ма подуправители, а останалите 3-ма назначава президентът.
Оставка се дава и съответно иска, ако трайно не може да изпълнява задълженията си или са установени нарушения при
изпълнението на функциите, записани в закона. Изборът на нов член на УС, какъвто е и управителят на БНБ, зависи от
това дали освобождаването е станало преди или след изтичане на мандата. Изборът на нов член на УС трябва да стане не
по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на мандата на действащия.
Поскъпване на тока от януари? Може и без това
Не е сигурно, че ще има увеличение на цените на тока от 1 януари.
Това казаха източници от ГЕРБ, които отговарят за енергетиката в партията. Те виждат още резерви, които не са
използвани.
Заводските централи да произвеждат ток за предприятията си, а не да го продават на преференциални цени, а да купуват
евтин за производството.
Държавата най-после трябва да започне да продава зелените сертификати на борсите в Европа и оттам да влязат пари.
Другото, което може да се направи, е да се анализира доколко е високоефективно производството на топлофикациите на
топло- и електроенергия, защото за изкупуване на тока им отиват към 500 млн. лв. И да се изкупува само от онези
когенерации, които покриват критериите.
Нужно е да продължат преговорите с американските “Марици” за намаляване на цената на тока им, казват бъдещи
управляващи в енергетиката.
Това са оперативните задачи на новите парламент и правителство за отслабване на натиска на енергетиката върху
домакинствата и бизнеса. Независимост на ДКЕВР, която да се избира с 2/3 от депутатските гласове, е друг ангажимент. В
комисията да има отделни подкомисии - една за енергията и друга за водата, за да бъдат по-ефективни.
Окончателно решение за цените по закон трябва да вземе ДКЕВР, чийто шеф е Светла Тодорова. Но пък управляващите
могат да направят стъпките, които да елиминират поскъпването.
Сред бързите задачи са в сегашната актуализация или в новия бюджет да се заделят 300 млн. лв. за подпомагане на
бедните. Така подпомаганите ще се увеличат от 200 000 на 500 000.
Вестник Капитал Daily
√ Само компании с над една трета приходи от селско стопанство ще получават агросубсидии
От следващата година ще бъде въведено изискване субсидиите да бъдат получавани само от "активни" фермери
Въвеждането на минимален приход от земеделска дейност за получаване на субсидии и негативен списък от компании,
които няма да имат право на такива. Това са част от предложенията на служебния кабинет за промени в Закона за
подпомагането на земеделските производители, които са публикувани за обществено обсъждане. За да се реализират, е
нужно да получат подкрепа от мнозинството депутати в новия парламент.
Кой остава извън субсидиите
От следващата година ще бъде въведено изискване субсидиите да бъдат получавани само от "активни" фермери, като
целта е от тях да се изключат случаите, когато те се усвояват от фирми в други сфери. В проекта на закона се въвежда
негативен списък, в който попадат изключените от подпомагането. Такива са например летища, жп гари, места за спорт и
отдих, фирми, занимаващи се с недвижими имоти, водни съоръжения и др. В предходни години често Европейската
сметна палата и други органи са показвали случаи на усвояване на субсидии от фирми в различни европейски държави,
нямащи нищо общо със земеделието. Такива например са голф игрища, летища и туристически комплекси, които
кандидатстват най-често за финансиране на озеленените площи в тях. Предлага се също така субсидии да не получават
държавни и общински органи и свързани с тях структури.
В законопроекта обаче са заложени изключения. Така например всеки от негативния списък може да получи
финансиране, ако докаже, че една трета от приходите му са от селско стопанство или поне 5% от постъпленията са
субсидии. Третата възможност е земеделският профил на компанията да се доказва чрез кода за икономическа дейност.
Освен попадащите в негативния списък субсидии няма да се дават още на фирми, които имат под една трета приходи от
селско стопанство, кодът им за икономическа дейност не е в сферата и не са регистрирани като земеделски
производители, което е свързано и с плащането на осигуровки. Последното правило обаче няма да важи за най-малките
стопани, които получават до 3 хил. евро субсидии, макар че браншовите сдружения настояват и тези фермери да бъдат
регистрирани. Какви ще са схемите
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В проекта са заложени и всички схеми, които България ще прилага до 2020 г. Сред тях са субсидии на площ, т.нар.
преразпределително плащане, осигуряващо по-високо от средното финансиране на заявените за подпомагане първи 300
дка, добавка за млади производители и др. Сред схемите попада още и подпомагането на малките стопанства с до 1250
евро, като обаче няма разписан какъвто и да е детайл по нея. Именно тази схема става повод за сериозно недоволство
сред браншовите организации в земеделието заради притеснението, че може чрез нея да се усвояват средства от
работещи в сивия сектор компании.
В законопроекта е заложен още обсъжданият таван за най-големите стопанства, т.е. всяка фирма ще може да получава
максимум 300 хил. евро субсидии. В текстовете няма разписани правила, отнасящи се до свързаност на фирми кандидати за субсидии. Така на този етап остава отворен въпросът по какъв начин ще се гарантира, че най-големите
фермери няма изкуствено да раздробят стопанствата си, за да заобиколят тавана на плащанията.
√ Парите по програмата за растеж и развитие окончателно намаляват
Финансовият министър Румен Порожанов предлага намаляване на парите за програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите", става ясно от проект за постановление, публикуван от Министерството на финансите. В него се предвижда
бюджетът на програмата да бъде намален на 380.78 млн. лв. вместо досега планираните 500 млн. лв. Останалите близо
119 млн. лв. могат да бъдат насочени към други проекти или да си останат в резерв, но засега не е ясно какво ще се
прави с тях. В доклада си към предложението Порожанов посочва, че правителството вече предвиди да се спре
финансирането на проекти, за които до 17 септември не е сключен договор с изпълнител.
Равносметка на финала
Това стана с решение от същия ден – 17 септември, като Министерският съвет постави условието, че финансиране за
общините може да има само ако са приключили процедурите по Закона за обществените поръчки и са сключени
договори с изпълнители. В противен случай местните власти трябва да върнат вече получения аванс от 30% и няма да
получат предвидените за проектите им пари. Ако са изпълнили изискването за сключване на договор, парите ще им
бъдат преведени.
В доклада си към проекта Порожанов цитира данни, според които заради изпускане на срока за договор ще бъдат
прекратени проекти за 66.5 млн. лв. Те са на различни министерства, на агенция "Пътна инфраструктура" и на
"Медицински университет - Плевен". До крайния срок са били завършени и разплатени 11 проекта на пътната агенция на
стойности 22.1 млн. лв., а общо парите за завършени и изпълняващи са 273.78 млн. лв. Една част от парите вече са
преведени авансово, а за всички завършени обекти са разплатени 34 млн. лв. Според доклада от икономия заради
договорена по-ниска цена са спестени 103.5 млн. лв.
Резерв със съмнителни цели
В началото на тази година правителството на Пламен Орешарски разреши отделянето на 500 млн. лв. от резерва на
държавния бюджет, които да отидат за програми и проекти с регионално и национално значение. От първоначално
предвидената сума 290 млн. лв. бяха разпределени по общини, а останалите трябваше да са за министерства и
второстепенни разпоредители. По-малко от месец след встъпването си в длъжност – в края на август, Порожанов обяви,
че е трябвало някои от проектите да бъдат прекратени, но предишното правителство не е направило преглед на
изпълнението. Още в първите месеци на програмата се оказа, че най-печеливши са общините с кметове от ДПС и БСП.
Първоначалният замисъл на програмата беше борба с безработицата и повишаване на доходите.
√ Руското ембарго сви износа на български плодове и зеленчуци
През август стойностният обем на експорта в посока Русия е намалял с 33% на годишна база до 1.1 млн. лв.
Българският износ на плодове и зеленчуци към Русия се е свил с една трета през август. Данните на Националния
статистически институт (НСИ) сочат, че стойността на продажбите е намаляла с 33% до 1.1 млн. лв. Статистиката показва
обаче, че спадът на експорта не е само в посока към Руската федерация, а общо към трети страни. През осмия месец на
годината експортът на плодове и зеленчуци в тази посока се оценява на 4.7 млн. лв., докато година по-рано е бил 5.9
млн. лв. Причина за това е дъждовното лято, което доведе до намаление и на производството.
Данните за търговското салдо за осемте месеца на годината показват, че износът за ЕС и трети страни намалява. В
резултат на това общият износ на България през август се понижава с 3.4% на годишна база, а общо за осемте месеца – с
2.9%.
Проблеми с Русия
Забраната за внос в Русия на хранителни продукти от ЕС действа от 8 август, а срокът, определен от правителството, е 1
година. Освен плодовете и зеленчуците под забраната попадат още всички видове месо, риба и морски дарове, мляко и
млечни продукти. Наличните данни от статистиката обаче показват, че реално само при плодовете, зеленчуците и
млечните продукти има спад на стойностния обем. При месото и месните продукти, както и при рибата и рибните
продукти стойността на износа в посока Русия се увеличава.
Данните на НСИ показват още, че за периода януари – август общият износ на България в посока Русия е намалял с 9% за
една година до 666 млн. лв. С това понижение Русия отстъпва на Китай позицията на втория най-голям пазар за
българска продукция. Стойността на пласираните стоки към азиатската държава е 707 млн. лв. за осем месеца. Общият
износ на България за Русия през миналата година е за 1.12 млрд. лв., като основната част са медикаменти (основно
лекарства), машинни елементи и машини, вино, горива, електротабла, както и козметика. Нито един от изброените
продукти засега не е в списъка със забранените, който руското правителство разпространи в четвъртък.
Лоши новини
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Лошата новина е, че общият износ в посока към държавите извън Европейския съюз (ЕС) продължава да намалява
спрямо миналата година. Само за август понижението е с 2.2%, а общо за осемте месеца на 2014 г. – 10.7%. За периода
януари – август стойността пада до 10.4 млрд. лв. при 11.65 млрд. лв. година по-рано. Най-голям пазар извън ЕС остава
Турция, към която сме експортирали стоки на стойност 2.6 млрд. лв. от началото на годината. И тук обаче има понижение
от 7% на годишна база.
През август се обръща положителната тенденция, започнала в началото на 2014 г., износът към държавите от ЕС да расте
с бързи темпове. Между май и юли ръстовете надхвърляха 10%, докато през август вече има годишен спад от 4.1%.
Заради понижението на стойностния обем към ЕС и трети държави общият износ на България през август се понижава с
3.4% на годишна база, а общо за осемте месеца – с 2.9%.
НСИ все още не е предоставила подробни данни за търговията с държавите в ЕС. При тяхното обявяване след месец ще
стане ясно дали българските търговци са успели да компенсират ограничения руски пазар, като са насочили продукцията
си към други държави от ЕС. Също така ще се разбере дали други държави от ЕС са пренасочили част от
селскостопанската си продукция към България.

√ Малките фирми и гражданите скоро ще са на свободния пазар на ток
Регулаторът задейства процедурата, която да позволи избор на търговец. Така потребителите могат да получат
по-ниска цена
На фирма "Ди" - кварталното хранително магазинче, започна да му омръзва да плаща всеки месец сметки между 90 и
160 лв. за три фризера, три хладилника и осветление. И това на фона на поредния разговор за поскъпване на тока.
Вероятно много собственици на малък бизнес в България си мислят същото всеки месец и се чудят как да намалят
разходите си, за да може все пак да имат някаква печалба. По данни на търговци на електроенергия става въпрос за
около 200 хил. средни и малки фирми в страната. Не по различно е положението и на хората, за които сметките за ток
често се оказват непосилни.
Всъщност още от 2007 г. всеки би трябвало да може сам да избира търговеца си на ток, така че да не е зависим от
административните ценови решения на енергийния регулатор. Тази възможност обаче, колкото и добре разписана в
законодателството, няма как да бъде приложена към момента, защото липсват правила за прилагането й. Но
приближава.
Идват промени
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Съвсем скоро изборът ще стане възможен, тъй като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е
изискала от снабдителните дружества в седемдневен срок да изготвят стандартизирани почасови профили за
потреблението по групи потребители – битови, малки и средни фирми и улично осветление. Това съобщи в отговор на
запитване на "Капитал Daily" председателят на ДКЕВР Светла Тодорова. Пълната либерализация е предвидена да се
случи следващата година.
Стъпката на ДКЕВР означава, че се премахва главното препятствие пред излизането на тези потребители (ползващи
електроенергия ниско напрежение) на свободния пазар. Досега пречката беше, че електромерите не засичат почасово,
каквито са изискванията на свободния пазар, където електроенергията има различна цена за всеки час от денонощието.
По думите на Димитрова изготвянето на стандартизирани графици от енергодружествата по групи потребители е
достатъчно, тъй като те имат приблизително еднакво потребление. Димитрова допълни, че такава е практиката и в други
страни.
Според търговци на електроенергия обаче е необходимо да се изготви специална методика за стандартизирани профили
към правилата за търговия с електроенергия.
Друг вариант, който би бил доста по-скъп, е потребителите сами да си закупят умни електромери, които да мерят
потреблението на електроенергията почасово. Те обаче струват около 200-300 лв., а освен това съответното мрежово
енергодружество, към което клиентът е присъединен, може да откаже да ги монтира като необоснована инвестиция.
Какви са ползите
Допреди няколко години беше спорно доколко излизането на бита и малкия бизнес на свободния пазар е изгодно.
Ситуацията обаче започна да се променя и в момента това, което потребителите могат да получат е по-ниска цена на
енергията. Според Калоян Кънев от "Фреа Акспо" средните цени на енергията в Европа се движат около 35 евро за
мегаватчас и в близките години се очаква това ниво да се задържи. За сравнение, цената на енергията на регулирания
пазар от 1 октомври е 125 лв. за мегаватчас, т.е. близо два пъти по-скъпо (макар че в България тя включва и разходите за
зелена енергия и други, които в повечето други страни са отделни пера) и ще продължи да нараства.
Разбира се, независимо откъде се купува електроенергията, мрежовите разходи остават такива, каквито е определила
ДКЕВР, тъй като, за да достигне до дома или офиса на потребителя, той трябва да продължи да ползва услугите на
съответното електроразпределително дружество.
Как се излиза на пазара
За да може даден клиент да се възползва от свободния пазар на електроенергия, има няколко административни стъпки,
които може и да затруднят малкия потребител. Основните стъпки за излизане са регистрация на свободния пазар и
включване в балансираща група, все неща, които някоя малка фирма може и да си позволи, но едва ли това ще направят
отделните домакинства. За целта те ще могат да се използват търговците на електроенергия, макар че вероятно и самите
снабдителни дружества ще започнат да предлагат такива услуги на малките си клиенти. Търговецът, с който се сключва
договор, също така изготвя и подава почасовите графици и изготвя прогнозните данни за потреблението на клиента.
На практика пазарът на електроенергия скоро може да започне да прилича на този на телекомуникационните услуги,
където има по-голямо число доставчици, отколкото телекомуникационни мрежи.
Да си купиш ток от магазин на "Глобул"
Някои търговци на електроенергия като "Фреа Акспо" подхождат иновативно. Те започват да предлагат услугата за
продажба на електроенергия в магазините на "Глобъл-Нет солюшънс", един от търговските представители на "Глобул".
Това означава, че в 75 магазина в страната клиентите ще могат да се регистрират на свободни пазар, да се изготвят
почасови графици на потреблението им и прогноза каква би била месечната им сметка за ток. За целта клиентът трябва
да предостави една своя месечна фактура, по която да бъдат направени съответните справки. По този начин от "Фреа" се
надяват, освен да привлекат нови клиенти, да проведат и разяснителна кампания за ползите от свободния пазар.
Вестник Сега
√ Бумащината по 35 закона струва на бизнеса над 3 млрд. лева годишно
Проучване, възложено от икономическото министерство, сочи излишните регулации
Административната тежест върху бизнеса, налагана с многобройните и ненужно усложнени държавни регулации,
възлиза на милиарди левове. Само по 35 закона разходите за справки, декларации, удостоверения, отчети и др.,
измерени като труд, време, мастило, хартия и т.н., са почти 3.4 млрд. лв., става ясно от мащабно изследване за
бюрокрацията в България. Разбира се, част от бумащината е неизбежна - например подаването на данъчни декларации
или други документи, свързани с европравилата. Но поне 450 млн. лева могат да бъдат спестени с отпадане на ненужни
справки и удостоверения, с преминаване от хартия към онлайн общуване с администрацията, с пълно премахване на
излишни режими и т.н., твърди Институтът за пазарна икономика.
ИПИ анализира резултатите от изследването на административната тежест в България, провеждано поетапно в
последните 4 години от икономическото министерство като част от европейска инициатива за подобряване на бизнес
средата. Фокусът е върху 35 закона, посочени от бизнеса като особено проблемни заради огромната бумащина и
отчетност, която изискват.
Законът за ДДС и Кодексът за социално осигуряване са с най-голяма тежест на разходите за изпълнение на вменени от
държавата задължения. При закона за ДДС бремето за бизнеса се оценява на 976.5 млн. лв. Сумата е респектираща, но
това се дължи не толкова на голям брой регулации - 33, колкото на многото фирми, задължени да изпълняват режимите.
За сравнение задълженията за информиране, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, са 105 вида.
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При закона за ДДС направените 15 предложения за облекчения биха спестили на фирмите около 10.7 млн. лв. При
Кодекса за социално осигуряване, който засяга всички фирми и самонаети у нас, възможностите за подобряване на
режимите са огромни. Тук са направени 22 предложения за промени в отделни режими, като ефектът им се оценява на
272.6 млн. лв. С много голям ефект ще е и подобряването на закона за акцизите и данъчните складове, където са
направени 28 предложения за облекчаване на режими с прогнозен ефект върху бизнеса в размер на 104 млн. лв.
"Анализът показва, че администрацията разработва сложни и скъпи за спазване инструкции, като само по тази линия
административните разходи за бизнеса се натоварват излишно с най-малко 114 млн. лв. годишно", изтъква Светла
Костадинова от Института за пазарна икономика. Като напълно ненужни са оценени режими за информиране на
държавата на обща стойност 92 млн. лв., за които се предлага да бъдат изцяло премахнати.
ПЪРВЕНЦИ
Най-скъпата дейност по закона за земеделските производители е подаването на заявление за компенсиране на
разходите за контрола над почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи. Единичната стойност за
изпълнение на това задължение като време и брой заети служители е оценена на 747 лв. Законът за управление на
отпадъците е нормативният акт, в който се предлагат най-много на брой промени в предвидените режими за бизнеса 85 предложения. Голям брой режими следва да се опростят или премахнат напълно и в закона за енергетиката, в закона
за техническите изисквания към продуктите, в закона за статистиката.
√ България ще затяга контрола върху европарите за земеделие
Над 60% от всички сигнали за измами, подадени от страната ни в ОЛАФ, са свързани с обществени поръчки
В поредна стратегия за борба със злоупотребите с еврофондове българските власти обещават решителни действия и
прелом. Документът е за периода 2014-2020 г., като поставя акцент върху намерението на институциите да засилят
контрола върху европарите за земеделие.
Стратегията трябва да бъде приета от правителството. В нея се отбелязва, че за периода 2007-2010 г. у нас са водени
общо 1709 разследвания за злоупотреби от еврофондовете. Само за 2 години по линия на земеделските фондове
разследванията са били 1033. Малко над 1/3 от тях са влезли в съда.
"Независимо от тези данни у обществото остава убеждението за ненаказаност на деянията, свързани с измамите със
средства на ЕС, и неудовлетвореност от действията на българските компетентни органи", пише в стратегията. Казва се и
че "за програмния период ще се обърне специално внимание на нормативната уредба при земеделските фондове".
Най-сериозният проблем при усвояването на евросредства у нас са обществените поръчки, потвърждава стратегията.
62% от общо 1190 нередности, докладвани до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), са свързани с
обществени поръчки. Става дума предимно за необосновано отстраняване на участници в търгове, като спечелилите не
отговарят на предварително обявени критерии. Като друг проблем се отчитат недостатъчната публичност и прозрачност.
В 21% от случаите има проблем с изплащането на разходи, които не са били заложени предварително в условията на
поръчката.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
През м.г. българските власти са докладвали на ОЛАФ нередности за над 40 млн. евро., показа преди време годишният
отчет на дирекция АФКОС в МВР. Нарушенията с най-голяма стойност са по Оперативна програма "Околна среда" - 14, на
стойност 10.4 млн. евро. С много малка разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. 48 нередности за 6.3
млн. евро са регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. Нарушения за
3.6 млн. евро са засечени при усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и
Европейския фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой се отчитат по Програмата за регионално
развитие - 23, за близо 2.4 млн. евро.
Вестник Преса
√ Подготовката на бюджет 2015 зацикля
Без актуализация сега приходите догодина трябва да бъдат с 1,6 млрд. лв. повече
Процедурата за одобряване на бюджет 2015 ще закъснее драстично, показва справка на „Преса“. Редът за следващата
година, одобрен от Министерския съвет, дава срок до 20 октомври финансовият министър да внесе сметките на
заседание на кабинета. Те трябва да са депозирани в парламента до 31 октомври. Това обаче няма да се случи, тъй като,
дори да бъде формирано ново редовно правителство, то няма да е успяло дотогава да довърши сметките. Причината е,
че финансовата рамка много зависи от актуализацията на бюджета за 2014 г. Не е ясно дали новият кабинет ще одобри
предложението на служебния министър Румен Порожанов за над 1 млрд. лв. по-малко приходи, близо 500 млн. лв.
повече разходи и нов дълг за 4,5 млрд. лв. Експертите са разработили проект за 2015 г., който е съобразен със
ситуацията, но политиките на следващия кабинет най-вероятно ще го променят.
Според тригодишната макрорамка 2014-2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) през следващата година трябва да
достигне 85 млрд. лв. Това обаче най-вероятно ще бъде променено, тъй като служебният кабинет понижи прогнозата за
2014 г. от 81 на 79 млрд. лв.
В документа е предвидено хазната да събере през 2015 г. 32,66 млрд. лв. Сумата е с 1,6 млрд. лв. по-висока спрямо
закона за бюджета за 2014 г. Ако бъде приета актуализацията и приходите се намалят с над 1 млрд. лв., заложеното в
макрорамката ще е с 2,6 млрд. лв. повече. Разходите също сигурно ще се изменят. В макрорамката е записано, че през
2015 г. те ще са 33,969 млрд. лв., или с 1,46 млрд. лв. повече от закона за бюджета за т.г.
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Ако бюджетът не бъде приет, държавата ще изразходва след януари месечно по една дванайсета от парите, предвидени
за 2014 г., докато не бъде одобрен основният икономически закон за 2015 г.
√ Скъпият ток ще вдигне храни и услуги с 4-5%
Очакваното по-високо увеличение ще бъде поето от фирмите
Увеличението на тока от 1 октомври ще вдигне цените на основните хранителни стоки и услуги с 4-5%. Това съобщи
независимият финансов експерт Мика Зайкова на конференцията „Данъчни модели и преразпределителни механизми в
Европейския съюз“, организирана от Съюза на икономистите в България.
Според Зайкова реалното поскъпване на повечето храни трябва да е много по-голямо. Хлябът от малките пекарни
например, където токът формира 60% от себестойността, трябва да се вдигне с 10%. Но хлебарите няма да го направят,
защото пазарът е свит. По-голямото увеличение не може да бъде преглътнато от тези, които получават доходи около
минималните осигурителни прагове, от пенсионерите и безработните. Тази група е 80% от населението.
Така фирмите ще компенсират по-големите си разходи за ток с намаляване на собствената си печалба. Ще прибегнат до
съкращаване на персонал или преминаване в сивия сектор, каза Мика Зайкова.
Според разчетите на експерта разходите на едно четиричленно семейство за 15 основни хранителни стоки, сред които
хляб, мляко, месо, риба, брашно, консерви, захар, ще се увеличат от 1200 на 1320 лв. месечно, или с 10%. „В кошницата
съм включила продукти с добро качество и според необходимите калории за възстановяване на работната сила - обясни
Зайкова. - Това не е сирене без мляко или риба, стояла 10 години във фризера. Ако към този бюджет се прибавят и
увеличените разходи за отопление, електроенергия, вода, транспорт, облекло и обувки, ще получим, че до октомври
издръжката на едно четиричленно семейство е била 2375 лв. През последното тримесечие ще бъде 2562 лв., или с 8%
повече.“
Зайкова отбеляза, че от 2002 до 2013 г. цените на основните храни са се вдигнали от 27,1% при олиото до 97,3% при
хляба. За същия период цената на тока е скочила от 360 до 400%. С други думи, отражението върху крайните цени е не
повече от една трета.
√ Общините искат министър за еврофондовете в новия кабинет
От Националното сдружение на общините в България настояват 2 % от данъка за доходите на физичическите лица
да остават в местния бюджет
Първото, за което ще настояват общините пред новото правителство, е 2 % от данъка за доходите на физичическите лица
да остават в местния бюджет за подобряването на местните услуги. Председателят на Националното сдружение на
общините в България Тодор Попов призова политиците да превъзмогнат пристрастията си и да съставят стабилно
правителство, предава БНР.
"Вече ножът е опрял до кокала и трябва да се направят определени реформи, от които зависи наистина просперитетът на
държавата и нейното правилно развитие в следващите години. Желаем повече кураж и повече консенсус", категоричен е
той.
Тодор Попов подчерта, че сдружението ще настоява в бъдещото правителство да има министър за управление на
еврофондовете. "Ще държим да има министър по еврофондовете и този министър да има оперативни правомощия по
отношение на това да контролира оперативните програми, да задава единните стандарти и да следи както за
изпълнението, така и за отчитането и разплащането. Защото другите ни големи проблеми са в отчитането и
разплащането", обясни той.
√ Търсят се нови инвеститори за КТБ
Това става ясно от писмо на консултанта до медиите
Австрийският инвестиционен фонд ЕПИК търси нови инвеститори, които да осигурят свежи пари за Корпоративна
търговска банка. Това става ясно от писмо на консултанта до медиите. Фондът уточнява, че търсенето на капитал е извън
рамките на настоящите акционери в КТБ.
ЕПИК, който е упълномощен от основните собственици в затворената банка - Генералния държавен резервен фонд на
Оман и „Бромак“ на Цветан Василев, уточнява, че се бори за надеждно решение за спасяването на финансовата
институция.
„Този мандат включва привличането на нови инвеститори“, обясняват от ЕПИК. За целта фондът подкрепя усилията за
укрепване на стабилността на българския банков сектор, който в момента изпитва сериозни проблеми. „В момента
основната ни дейност е насочена към подобряване на диалога между участващите страни, в това число българските
държавни органи, международните институции и акционерите в КТБ“, допълват от ЕПИК.
Оттам уточняват, че всички техни действия са свързани само и единствено с КТБ, като фондът не участва в каквито и да
било сделки, свързани с активи, притежавани от „Бромак“ или Цветан Василев.
√ Две трети от проектите с орязани бюджети
Съдебната палата във Варна остава мираж
Две трети от проектите по публичната инвестиционна програма, заложена в бюджета за 2014 г., ще бъдат орязани. Това
предвижда изменение на плановете на предходния кабинет, пуснато за обществено обсъждане от служебния финансов
министър Румен Порожанов. Правителството на Пламен Орешарски планира близо 500 млн. лв. да се изразходват в
полза на общините, министерствата и Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2014 г. по значими проекти.
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До средата на септември не всички успяха да сключат договори и сега губят парите. Така вместо 500 млн. лв. те ще
ползват със 118 млн. лв. по-малко. Справка показва, че не общините, а Агенция „Пътна инфраструктура“ и
министерствата не са се справили добре.
От 368 общински проекти четири ще бъдат изтрити от плановете, а други 236 ще ползват по-малко средства. В проектите
без сключени договори досега влизат реконструкцията на ВиК мрежата в село Гърмен и два ремонта на пътища в община
Руен.
„Причината за намалението е, че има икономия от 5 млн. лв. спрямо първоначалните планове. Другите 10 млн. лв. са
загуба заради несключени договори“, обясни пред „Преса“ Гинка Чавдарова от сдружението на общините. Според нея
местните власти не могат да се сърдя на кабинета, тъй като не са спазили сроковете.
Справката на финансовото министерство показва, че ведомствата ще изгубят 100 млн. лв. от предвидените им 160 млн.
лв. Причината е, че не са сключени договори по значими проекти, например в здравеопазването и правосъдието.
Порожанов заличава проектите за здравно-информационна система и за развитие на спешната помощ за 24 млн. лв.
Само на хартия остава и идеята за съдебна палата във Варна. Близо 27 млн. лв. бяха планирани за строителството й в
морския град и за довършване на сградата на бул. „Скобелев“ в София, придобила известност като военното НДК. В тях
трябваше да се настанят районната прокуратура на София и наказателното отделение на районния съд. За новата
съдебна палата на Варна има дела, свързани с реституционни претенции, докато за обекта в София има проблеми с
издаването на разрешенията за строеж.
Агенция „Пътна инфраструктура“ ще ползва над 3 млн. лв. по-малко. От всички 22 проекта за 50 млн. лв., намаления
претърпяват 11.
√ Държавата ще плаща заплатите на 10 хиляди безработни младежи
Схемата е по европейската програма „Младежка гаранция“, по която България получава 55 милиона евро
До края на годината бизнесът ще наеме, а държавата ще плаща заплатите и осигуровките на 10 хиляди безработни
младежи. Осигурени са 5 милиона лева от бюджета, които Европейската комисия ще възстанови догодина. Схемата е по
европейската програма „Младежка гаранция“, по която България получава 55 милиона евро, съобщава БНР.
Трима министри - на социалната политика, образованието и на спорта подписаха със социалните партньори Национален
план за действие по европейската програма, която осигурява за всички страни членки над 6 милиарда евро.
Бизнесът е заявил, че иска да наеме близо 10 хиляди млади безработни - 6 хиляди и 500 на стаж и 3хиляди и 500 като
чираци, обяви социалният министър Йордан Христосков:
Работните места, които са обявени, са предимно в областта на търговията, ресторантьорството, експерти по маркетинг,
медицински работници, счетоводители, готвачи. Работодателите правят подбор на регистрираните в Бюрата по труда
безработни и избират за тях подходящи кандидати.
Министърът на образованието Румяна Коларова призова бизнеса да сертифицира знанията, които младежите ще
придобият след стажа и обясни, че министерството има средства да валидира тези нови знания. Услугата ще е безплатна
за първите 10 хиляди.
Нашето желание е средствата да отидат, за да установим качествени и устойчиви работни места с високо заплащане,
коментира Божидар Данев от Стопанската камара. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви:
Разбира се, устойчиво решаване на проблема ще дойде с ръста в икономиката. Това всички много добре го разбираме.
По данни на Агенцията по заетостта през септември регистрираните млади безработни до 29 години са малко над 59
хиляди. Спрямо август техният брой се увеличава с 2 хиляди и 300. От общия процент регистрирани лица, младите са над
17 на сто. Преди година броят им е бил с над 11 хиляди повече.
Вестник Стандарт
√ Подаваме по интернет данъчните декларации
Вместо електронен подпис ще ползваме безплатен код
Данъчните декларации напълно безплатно ще може да се подават по интернет. Декларациите за получените доходи от
гражданите и печалби на фирмите ще може да се подават с персонален идентификационен код (ПИК) вместо с
електронен подпис. Това предвиждат промени в данъчните закони, които са подготвени от Националната агенция за
приходи и ще бъдат предложени след съставяне на новия парламент. ПИК може да се вземе безплатно от всеки
гражданин или фирма от офиса на Националната агенция за приходи по постоянния му адрес или регистрация. В
момента над 200 хил. лица вече имат ПИК и с него могат да проверяват от сайта на НАП какви налози дължат към хазната
и какви плащания са направили. Гражданите могат със своя ПИК да следят на каква сума и на какъв договор ги осигурява
техният работодател. Самите данъчни декларации обаче сега може да се подават в офис на НАП, да се изпращат по
пощата, или по интернет, но подписани с електронен подпис.
С приемане на промените гражданите и фирмите ще спестят много време и средства за подаване на данъчните си
декларации. През 2014 г. 99% от декларациите по ДДС и 58% от декларациите за корпоративните данъци са изпратени по
интернет. Но само 14% от годишните данъчни декларации за облагане на доходите на граждани са пуснати по мрежата,
като причина за това са разходите за електронен подпис. С приемане на промените хората и фирмите ще могат
безплатно да подават декларациите си по интернет. Това ще им спести времето да ходят до НАП, както и разходите да
изпращат декларациите по пощата.
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Вестник Монитор
√ Фондовете си размениха почти 208 млн. лв. за шест месеца
Бум на прехвърлените пари за втора пенсия
Желаните клиенти имат средно 2076 лв. по сметката си
Истински бум на прехвърлените между фондовете пари за втора пенсия показват последните данни на Комисията за
финансов надзор (КФН). За първите шест месеца на годината 87 377 клиенти на най-масовите универсални фондове са
сменили компанията, която управлява парите им за старини. С това са предизвикали прехвърляне на общо 181,4 млн. лв.
между различните играчи на частния пенсионен пазар, като едни от най-големите фондове на пазара
са „изгубили” близо 38 на сто от тях.
Въпросната сума е с близо 47% по-висока от прехвърлената през първото полугодие на миналата година, а броят на
хората сменили фонда си е нараснал с 18,6%.
Пенсионни експерти обясняват, че заради стагнацията на икономиката бизнеса на компаниите с привличането на чужди
осигурени се е ожесточил все повече. Това е единственият им шанс да си увеличат клиентската база и да привлекат поголям ресурс за управление. Публична тайна е, че в голяма част от случаите прехвърлянията
стават под натиска на работодателите
Докато за пенсионните компании това е доста добър бизнес, осигурените трябва да знаят, че за всяка смяна на фонда се
плаща такса от 20 лв. Може да не им я поискат кеш, а да им я удържат от сметката.
Според последните данни на финансовия надзор в универсалните фондове се осигуряват 3,368 млн. българи. Там са
задължени да внасят пари за втора пенсия работещите на трудов договор хора, които са родени след 31 декември 1959 г.
Средната сума, която се пада на всеки сменил универсалния си фонд е 2076 лв., става още ясно от данните на КФН.
Ръст се отчита
и при другия вид задължителни фондове
- професионалните. В тях се заделят пари за допълнителна пенсия за работещите в тежки и вредни за здравето условия,
като миньори, пилоти, ядрени специалисти и други. Макар че смените са едва с 960 повече в сравнение с първото
полугодие на 2013 г., прехвърлените средства се увеличават с 5,43 млн. лв., което в проценти прави 26 на сто. Общата
сума, която са си разменили професионалните фондове е 26,3 млн. лв. Средно на прехвърлил сметката си осигурен се
падат по 3991 лв.
Заради по-големите средства, натрупани по партидите, работещите при тежки условия са едни от най-желаните клиенти
на пенсионните компании. Към момента общият брой на осигурените в професионалните фондове е 265 хил. души.
Преместените средства са малък дял от средствата
Прехвърлените суми изглеждат впечатляващи, но на практика те са малка част от парите, които управляват пенсионните
компании у нас. При универсалните фондове става въпрос за 3,13% от нетните им активи, а за професионалните – за 3,82
на сто. Към края на първите шест месеца универсалните пенсионни фондове управляват 6,1 млрд. лв. на осигурените, а в
професионалните има събрани 719 млн. лв.
За цялата минала година 189 565 осигурени за втора пенсия са сменили фонда. Парите прехвърлени между тях възлизат
на 404,8 млн. лв. През миналата година също беше отбелязан бум в броя на прехвърлянията – над 100% в сравнение с
2012 г. Като прехвърлени суми процентът на увеличение беше още по-голям - над 150 на сто.
Вестник Класа
√ Променят изисквания за инвестиционните проекти
Те са особено значение за обекти, финансирани с публични средства
Промените в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, които скоро ще бъдат приети, целят
възложителя да може да избере строителя по ясни критерии, които ще му осигурят ефективен и реален контрол и
предвидимост. Това коментира служебният заместник-министър на инвестиционното проектиране архитект Георги
Савов. Ще се уеднаквят критериите за обем и съдържание на проектната документация, която е необходима на
общинските администрации за издаване на разрешение за строеж. Измененията целят да включат работните детайли,
спецификациите и количествените сметки към проектната документация на фаза технически проект. Това е от особено
значение за обекти, които се финансират с публични средства. Заместник-министър Савов поясни, че към момента от
различните браншови организации са на мнение, че много от текстовете в Наредба № 4 не са точно дефинирани, което
води до разнородни практики и тълкувания.
Предвижданите промени в Наредба № 7 относно правилата и нормите за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони акцентират върху поощряването на използване на мерки в сградното строителство, които повишават
енергийната им ефективност, съобщиха от министерството. Един от стимулите за това може да бъде, ако разгънатата
застроена площ бъде измервана без в нея да се включват топлоизолационните системи или други енерго-ефективни
фасадни решения. Друга възможна мотивация може да бъде площите, необходими за разполагане на климатици и
инсталации, осигуряващи енерго-ефективност, също да не бъдат включвани в общата застроена площ на сградата, която
определя коефициента на интензивност на застрояването. Идеите за промяна в Наредба № 7 относно правилата и
нормите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на този етап не могат да бъдат осъществени
поради необходимостта от промени в основния закон, регулиращ строително-инвестиционния процес, т.е. Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
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