Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Министерски съвет
√ ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЗАХАРИЕВА: С ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД ДЪРЖАВАТА ПОКАЗА ГОТОВНОСТ ЗА ОТКРОВЕН ДИАЛОГ ПО
ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
Чрез Енергийния борд служебното правителство показа готовност да се говори откровено за проблемите на българската
енергетика и за спиране на тенденцията на ескалиращо противопоставяне между институции, компании и работещи,
гражданско общество по въпросите на енергетиката. Това каза заместник министър-председателят Екатерина Захариева
в началото на третото заседание на Енергийния борд към Министерския съвет.
На едно от последните заседания с участието на представители на служебното правителство Бордът обсъди
предложените промени в Закона за енергетиката, които имат за цел по-добре структурирана и професионална Комисия
за енергийно и водно регулиране. Промените предвиждат разделяне на Комисията на два отделни подсъстава енергиен и воден, за да се подобри работата на регулатора. Предвижда се председателят и членовете на регулатора да
се избират от Народното събрание, а не както е в момента - от Министерския съвет. Според мотивите за измененията,
ограничаването на броя на закритите заседания ще направи работата на ДКЕВР по-прозрачна. Предвижда се също така
разширяване на обхвата на публикуваната след заседания на регулатора информация. За да се подобри капацитетът на
състава на комисията, се завишават и изискванията към професионалния опит на комисарите.
Членовете на Енергийния борд подкрепиха предложените изменения в текстовете на Закона за енергетиката.
Представители от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България,
електроразпределителните дружества и Българската фотоволтаична асоциация дадоха положителна оценка на
предложените промени, които ще постигнат прозрачност и увеличаване ефективността на ДКЕВР.
Вицепремиерът Екатерина Захариева посочи, че в работата си до момента Енергийният борд към МС се придържа към
принципите на равнопоставеност на всички членове и зачитане на законните права и интереси на всеки член на форума,
откровеност в излагането на фактите и позициите, както и отговорност при заемането на позиции. „Бордът не е панацея
на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата и път за осъществяване на
необходимата реформа в сектора“, подчерта Захариева в изказването си пред членовете на Борда.
Вицепремиерът отново посочи основните структурни проблеми в сектор „Енергетика“, които са неконтролируемият ръст
на ВЕИ-сектора, дългосрочните договори за изкупуване на енергия на прекалено високи цени от ТЕЦ-ове,
неефективността, некомпетентността, корупцията в държавните енергийни компании, както и лошото ценообразуване и
липсата на принципи при формиране на политиките за сектора и при регулирането му.
Захариева отново подчерта, че Енергийният борд няма за цел и не може да иззема функциите на държавните
институции. „Бордът не замества държавата в отговорността й за политиките, свързани с енергетиката. Държавата не
прави и няма да прави опит да се крие зад Борда и не го използва за легитимиране на непопулярни решения“,
категорична беше Екатерина Захариева. По думите й, консултативният орган може да даде правилна и адекватна насока
за устойчивото развитие на сектор „Енергетика“. „Енергийният борд не е на държавата или на правителството. Той е
вашият инструмент, чрез който можете да помогнете на държавните институции в изграждането на умения и капацитет
за добро управление на енергийния сектор“, обърна се още вицепремиерът към членовете на Енергийния борд.
Захариева постави на обсъждане и мерки за подобряване на прозрачността на работата на Борда, като заседанията му
бъдат излъчвани пряко в интернет, а стенограмите бъдат публични.
На заседанието на Енергийния борд ще бъдат представени първите резултати от работата на тематичната работна група
„Електроенергетика“. Бордът ще проведе дискусия и по механизмите за подобряване на експертния капацитет в
Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР.

1

econ.bg
√ Енергийният борд подкрепи готвените промени в структурата на ДКЕВР
Бордът не е панацея на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата, заяви
вицепремиерът Екатерина Захариева
Експертите от Енергийния борд одобриха предложените промени в структурата на ДКЕВР и разделението на комисията
на два състава. Това стана ясно след заседанието на борда, което е възможно да бе и последно за представителите на
служебния кабинет.
Чрез Енергийния борд служебното правителство се стреми да покаже готовност да се говори откровено за проблемите на
българската енергетика и за спиране на тенденцията на ескалиращо противопоставяне между институции, компании и
гражданско общество, обясни вицепремиерът Екатерина Захариева.
Промените в ДКЕВР предвиждат разделяне на Комисията на два отделни под състава - енергиен и воден, за да се
подобри работата на регулатора. Членовете на регулатора ще се избират от парламента. С ограничаването на броя на
закритите заседания ще направи работата на ДКЕВР по-прозрачна. Предвижда се също така разширяване на обхвата на
публикуваната след заседания на регулатора информация. За да се подобри капацитетът на състава на комисията, се
завишават и изискванията към професионалния опит на комисарите.
Представители от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България,
електроразпределителните дружества и Българската фотоволтаична асоциация дадоха положителна оценка на
предложените промени, които ще постигнат прозрачност и увеличаване ефективността на ДКЕВР, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Вицепремиерът отново посочи основните структурни проблеми в сектор „Енергетика“, които са неконтролируемият ръст
на ВЕИ-сектора, дългосрочните договори за изкупуване на енергия на прекалено високи цени от ТЕЦ-ове,
неефективността, некомпетентността, корупцията в държавните енергийни компании, както и лошото ценообразуване и
липсата на принципи при формиране на политиките за сектора и при регулирането му.
Захариева подчерта, че Енергийният борд няма за цел и не може да иззема функциите на държавните институции.
„Бордът не замества държавата в отговорността й за политиките, свързани с енергетиката. Държавата не прави и няма да
прави опит да се крие зад Борда и не го използва за легитимиране на непопулярни решения“, категорична беше
Екатерина Захариева. По думите й, консултативният орган може да даде правилна и адекватна насока за устойчивото
развитие на сектор „Енергетика“. Вицепремиерът предложи за обсъждане и мерки за подобряване на прозрачността на
работата на Борда, като заседанията му бъдат излъчвани пряко в интернет, а стенограмите бъдат публични.
presstv.bg
√ Вицепремиерът Захариева: С Енергийния борд държавата показа готовност за откровен диалог по проблемите на
българската енергетика
Чрез Енергийния борд служебното правителство показа готовност да се говори откровено за проблемите на българската
енергетика и за спиране на тенденцията на ескалиращо противопоставяне между институции, компании и работещи,
гражданско общество по въпросите на енергетиката. Това каза заместник министър-председателят Екатерина Захариева
в началото на третото заседание на Енергийния борд към Министерския съвет.
На едно от последните заседания с участието на представители на служебното правителство Бордът обсъди
предложените промени в Закона за енергетиката, които имат за цел по-добре структурирана и професионална Комисия
за енергийно и водно регулиране. Промените предвиждат разделяне на Комисията на два отделни подсъстава –
енергиен и воден, за да се подобри работата на регулатора. Предвижда се председателят и членовете на регулатора да
се избират от Народното събрание, а не както е в момента – от Министерския съвет. Според мотивите за измененията,
ограничаването на броя на закритите заседания ще направи работата на ДКЕВР по-прозрачна. Предвижда се също така
разширяване на обхвата на публикуваната след заседания на регулатора информация. За да се подобри капацитетът на
състава на комисията, се завишават и изискванията към професионалния опит на комисарите.
Членовете на Енергийния борд подкрепиха предложените изменения в текстовете на Закона за енергетиката.
Представители от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България,
електроразпределителните дружества и Българската фотоволтаична асоциация дадоха положителна оценка на
предложените промени, които ще постигнат прозрачност и увеличаване ефективността на ДКЕВР.
Вицепремиерът Екатерина Захариева посочи, че в работата си до момента Енергийният борд към МС се придържа към
принципите на равнопоставеност на всички членове и зачитане на законните права и интереси на всеки член на форума,
откровеност в излагането на фактите и позициите, както и отговорност при заемането на позиции. „Бордът не е панацея
на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата и път за осъществяване на
необходимата реформа в сектора“, подчерта Захариева в изказването си пред членовете на Борда.
Вицепремиерът отново посочи основните структурни проблеми в сектор „Енергетика“, които са неконтролируемият ръст
на ВЕИ-сектора, дългосрочните договори за изкупуване на енергия на прекалено високи цени от ТЕЦ-ове,
неефективността, некомпетентността, корупцията в държавните енергийни компании, както и лошото ценообразуване и
липсата на принципи при формиране на политиките за сектора и при регулирането му.
Захариева отново подчерта, че Енергийният борд няма за цел и не може да иззема функциите на държавните
институции. „Бордът не замества държавата в отговорността й за политиките, свързани с енергетиката. Държавата не
прави и няма да прави опит да се крие зад Борда и не го използва за легитимиране на непопулярни решения“,
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категорична беше Екатерина Захариева. По думите й, консултативният орган може да даде правилна и адекватна насока
за устойчивото развитие на сектор „Енергетика“. „Енергийният борд не е на държавата или на правителството. Той е
вашият инструмент, чрез който можете да помогнете на държавните институции в изграждането на умения и капацитет
за добро управление на енергийния сектор“, обърна се още вицепремиерът към членовете на Енергийния борд.
Захариева постави на обсъждане и мерки за подобряване на прозрачността на работата на Борда, като заседанията му
бъдат излъчвани пряко в интернет, а стенограмите бъдат публични.
На заседанието на Енергийния борд ще бъдат представени първите резултати от работата на тематичната работна група
„Електроенергетика“. Бордът ще проведе дискусия и по механизмите за подобряване на експертния капацитет в
Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР.
money.bg
√ Енергийният борд подкрепи готвените промени в ДКЕВР
Чрез Енергийния борд служебното правителство показа готовност да се говори откровено за проблемите на българската
енергетика и за спиране на тенденцията на ескалиращо противопоставяне между институции, компании и работещи,
гражданско общество по въпросите на енергетиката. Това каза заместник министър-председателят Екатерина Захариева
в началото на третото заседание на Енергийния борд към Министерския съвет.
На едно от последните заседания с участието на представители на служебното правителство Бордът обсъди
предложените промени в Закона за енергетиката, които имат за цел по-добре структурирана и професионална Комисия
за енергийно и водно регулиране.Членовете на Енергийния борд подкрепиха предложените изменения в текстовете на
Закона за енергетиката. Представители от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния
капитал в България, електроразпределителните дружества и Българската фотоволтаична асоциация дадоха положителна
оценка на предложените промени, които ще постигнат прозрачност и увеличаване ефективността на ДКЕВР.
Вицепремиерът Екатерина Захариева посочи, че в работата си до момента Енергийният борд към МС се придържа към
принципите на равнопоставеност на всички членове и зачитане на законните права и интереси на всеки член на форума,
откровеност в излагането на фактите и позициите, както и отговорност при заемането на позиции.
„Бордът не е панацея на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата и път за
осъществяване на необходимата реформа в сектора", подчерта Захариева в изказването си пред членовете на Борда.
Вицепремиерът отново посочи основните структурни проблеми в сектор „Енергетика", които са неконтролируемият ръст
на ВЕИ-сектора, дългосрочните договори за изкупуване на енергия на прекалено високи цени от ТЕЦ-ове,
неефективността, некомпетентността, корупцията в държавните енергийни компании, както и лошото ценообразуване и
липсата на принципи при формиране на политиките за сектора и при регулирането му.
Захариева отново подчерта, че Енергийният борд няма за цел и не може да иззема функциите на държавните
институции. „Бордът не замества държавата в отговорността й за политиките, свързани с енергетиката. Държавата не
прави и няма да прави опит да се крие зад Борда и не го използва за легитимиране на непопулярни решения",
категорична беше Екатерина Захариева. По думите й, консултативният орган може да даде правилна и адекватна насока
за устойчивото развитие на сектор „Енергетика".
„Енергийният борд не е на държавата или на правителството. Той е вашият инструмент, чрез който можете да помогнете
на държавните институции в изграждането на умения и капацитет за добро управление на енергийния сектор", обърна се
още вицепремиерът към членовете на Енергийния борд. Захариева постави на обсъждане и мерки за подобряване на
прозрачността на работата на Борда, като заседанията му бъдат излъчвани пряко в интернет, а стенограмите бъдат
публични.
На заседанието на Енергийния борд ще бъдат представени първите резултати от работата на тематичната работна група
„Електроенергетика". Бордът ще проведе дискусия и по механизмите за подобряване на експертния капацитет в
Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР.
fakti.bg
√ Енергийният борд не е панацея - той не може да замести държавата
Държавата пък няма да прави опит да се крие зад Борда и да го използва за легитимиране на непопулярни решения
Чрез Енергийния борд служебното правителство показа готовност да се говори откровено за проблемите на българската
енергетика и за спиране на тенденцията на ескалиращо противопоставяне между институции, компании, работещи и
гражданско общество по въпросите на енергетиката. Това каза заместник министър-председателят Екатерина Захариева
в началото на третото заседание на Енергийния борд към Министерския съвет.
На едно от последните заседания с участието на представители на служебното правителство Бордът обсъди
предложените промени в Закона за енергетиката, които имат за цел по-добре структурирана и професионална Комисия
за енергийно и водно регулиране. Промените предвиждат разделяне на Комисията на два отделни подсъстава енергиен и воден, за да се подобри работата на регулатора. Предвижда се председателят и членовете на регулатора да
се избират от Народното събрание, а не както е в момента - от Министерския съвет.
Според мотивите за измененията, ограничаването на броя на закритите заседания ще направи работата на ДКЕВР попрозрачна. Предвижда се също така разширяване на обхвата на публикуваната след заседания на регулатора
информация. За да се подобри капацитетът на състава на комисията, се повишават и изискванията към професионалния
опит на комисарите.
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Членовете на Енергийния борд подкрепиха предложените изменения в текстовете на Закона за енергетиката.
Представители от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България,
електроразпределителните дружества и Българската фотоволтаична асоциация дадоха положителна оценка на
предложените промени, които ще постигнат прозрачност и увеличаване ефективността на ДКЕВР.
Вицепремиерът Екатерина Захариева посочи, че в работата си до момента Енергийният борд към МС се придържа към
принципите на равнопоставеност на всички членове и зачитане на законните права и интереси на всеки член на форума,
откровеност в излагането на фактите и позициите, както и отговорност при заемането на позиции. „Бордът не е панацея
на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата и път за осъществяване на
необходимата реформа в сектора“, подчерта Захариева в изказването си пред членовете на Борда.
Вицепремиерът отново посочи основните структурни проблеми в сектор „Енергетика“: неконтролируемият ръст на ВЕИсектора, дългосрочните договори за изкупуване на енергия на прекалено високи цени от ТЕЦ-ове, неефективността,
некомпетентността, корупцията в държавните енергийни компании, както и лошото ценообразуване и липсата на
принципи при формиране на политиките за сектора и при регулирането му.
Захариева пак подчерта, че Енергийният борд няма за цел и не може да иззема функциите на държавните институции.
„Бордът не замества държавата в отговорността й за политиките, свързани с енергетиката. Държавата не прави и няма да
прави опит да се крие зад Борда и не го използва за легитимиране на непопулярни решения“, категорична беше
Екатерина Захариева. По думите й, консултативният орган може да даде правилна и адекватна насока за устойчивото
развитие на сектор „Енергетика“.
„Енергийният борд не е на държавата или на правителството. Той е вашият инструмент, чрез който можете да помогнете
на държавните институции в изграждането на умения и капацитет за добро управление на енергийния сектор“, обърна се
още вицепремиерът към членовете на Енергийния борд. Захариева постави на обсъждане и мерки за подобряване на
прозрачността на работата на Борда, като заседанията му бъдат излъчвани пряко в интернет, а стенограмите бъдат
публични.
На заседанието на Енергийния борд ще бъдат представени първите резултати от работата на тематичната работна група
„Електроенергетика“. Бордът ще проведе дискусия и по механизмите за подобряване на експертния капацитет в
Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР.
Възстановяването на доверието е ключово за успешното реализиране на проекти с европейски средства у нас и
привличането на инвестиции. Това заяви по-късно днес вицепремиерът по икономическата политика Екатерина
Захариева на среща със Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“.
Сдружението на жените с високи мениджърски позиции има за цел да насърчава професионалното развитие на дамите
в малкия и среден бизнес. Темата на срещата бе управлението в частния и публичния сектор, като сдружението
представи своя опит като работодател и управител на малкия и среден бизнес, откроявайки ролята на държавата като
предвидим партньор.
Вицепремиерът отбеляза, че възстановяването на плащанията от страна на ЕК е бил ключов приоритет за служебното
правителство. „Положихме много усилия и работихме денонощно, защото спрените средства по ОП „Околна среда“ и
„Регионално развитие“ се отразяват тежко както върху бюджета, така и върху бизнеса и обществото. Оптимист съм, че
положения труд ще бъде оценен и в най-скоро време ще имаме положителни новини от Брюксел“, заяви Захариева.
По думите й, финансовата и политическата стабилност в страната е основа за икономически растеж и привличане на
външни инвестиции. „Нестабилната среда не води до нищо добро. Ако имаме стабилност, успешно усвояване на
европейските средства и намалим административната тежест върху бизнеса, ние неминуемо ще имаме по-висок
икономически растеж“, подчерта министър Захариева.
Вицепремиерът запозна представителките на бизнеса със създадения Енергиен борд, към чиято работа има голям
интерес. Той е необходим експертно-консултативен орган за решаването на проблемите в българската енергетика.
Очакванията са той да предлага решения и идеи, които да подобрят състоянието на енергетиката и да отстояват правата
на потребителите и производителите на електроенергия. По думите й, Енергийният борд се развива в правилна посока и
ще докаже своята ефективност. „Бордът трябва да предложи решения за излизане от дупката в сектора, като това ще
стане в диалог с експертите при пълна прозрачност и информация за обществото“, гарантира Екатерина Захариева.
Вицепремиерът посочи, че бъдещето на страната е свързано с подобряването на енергийната ефективност и призова
бизнеса да инвестира в сектора. „Програмата за енергийна ефективност е един добър пример, как с малко инвестиции
можем да разкрием стотици работни места, да обновим обществените и частните сгради, да намалим енергийната
зависимост и да пестим средства“, заяви министър Захариева. Тя посочи, че спестените пари ще стимулират
икономиката, защото така ще се повиши покупателната способност на населението и ще се стимулира по-голямо търсене
на стоки и услуги. Това пък ще доведе до повече средства в бюджета.
Екатерина Захариева изтъкна положените усилия за реализиране на програмата за Енергийно обновяване на българските
домове, по която до края на 2015г. трябва бъдат санирани над 100 жилищни сгради. „За съжаление една година не се
направило нищо, за да се реализират заложените мерки. Ние заварихме една почти замразена програма, с прекъснати
комуникации и липса на доверие от обществото, която само за 3 месеца рестартирахме“, каза министър Захариева. Тя
уточни, че в момента 8 банки са се съгласили да дават кредити по Програмата за енергийно обновяване на българските
домове. За трите месеца са довършени и обществените поръчки, с избрани строители и проектант.
Представителите на сдружението и вицепремиера се обединиха около тезата, че за да имаме устойчив и печеливш
бизнес трябва да се инвестират повече средства в образование и квалификация на кадрите.
Като добър пример в тази посока от Сдружението представиха проекта си „Лидерска академия“, който цели да развива
лидерските умения за разширяване на бизнеса или поемане на по-големи лидерски отговорности.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност
200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по ОП
„Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се
засилва според експертите. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските
програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на икономиката (вижте
инфографиката), тоест на първо място в Европа по енергийна интензивност на производството. Това е антирекорд, който
показва, колко ресурсно неефективна е икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на
Норвегия, Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от
производството на резервни части по данни на ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително
рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени
кредити за оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта, следвани от услугите и
домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си
ефективност, който не се използва в момента.
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√ Каролев: Не е коректно да се говори за дупка в КТБ, това може да предизвика паника
Не е коректно да се говори за дупка и за липси в КТБ. Това може да предизвика паниха, хората да започнат да си теглят
депозитите от банките и тогава ще стане страшно, каза по БНТ икономистът Владимир Каролев. Цифрата от 4,2 млрд.
лева показва счетоводната обезценка на активите на банката, твърди той.
„Три счетоводни компании са оценили кредитния портфейл на КТБ. Поради липса на достатъчно обезщетение по
кредити 4,2 млрд. лева е счетоводната обезценка. Може да се каже обаче, че в доклада няма някои от страшните неща,
които преди се говореха за прокурори, за изнесени пари с чували, нито има липсващи кредитни досиета. По сегашния
закон за кредитните институции, до 30 октомври квесторите трябва да отразят оценката в отчетите за КТБ, което
означава, че банката ще стане с отрицателен капитал. Това означава в петдневен срок БНБ да вземе решение за
отнемане на лиценза и след това в 20-дневен срок да започне изплащането на депозитите на тези, които имат до 100 000
евро и то ако договорите им не са със специални условия“, обясни икономистът.
„Понеже има предложение от инвестиционна банка във Виена за рекапитализиране на банката, т.е. за отварянето й,
Управителният съвет на БНБ е предоставил възможност следващият парламент да промени закона. Той е поел
ангажимент в първия работен ден на 43-тото Народно събрание на 27 октомври да предостави на депутатите пълна
информация и обосновка за това какво може да се случи, ако се промени законът. Не може обаче да се говори за кражби
или липси. Фирмите, които са взели кредити на теория, е възможно да започнат да обжалват в съда, че няма достатъчно
добра документация и те не са взели въпросната сума. Обезценката се дължи на липсата на достатъчно документи. Тези
милиарди обаче не са давани с куфарчета, а с банкови преводи и това е отразено в най-важния документ на банката“,
каза още Каролев.
Той сподели, че се опасява да не бъдат обхванати от паника гражданите и да тръгнат да си теглят депозитите. Затова БНБ
трябва да информира обществеността какво е състоянието на банковата система, заяви икономистът.
√ Директорите на КТБ: Докладът за банката e пасквил
След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост
безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. Това заявяват в отворено писмо до медиите отстранените
изпълнителни директори на КТБ АД по повод изнесените вчера от БНБ данни за одитния доклад на Корпоративна
търговска банка, съобщава ТВ7.
"БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото
мнение. Вместо най-после да обяви доклад на квесторите за действителното състояние на КТБ АД съгласно чл. 121 от
ЗКИ, отново "пусна по пързалката" обществото. Бяха оповестени неформални, неангажиращи и без правна стойност
становища на консултанти - одиторски фирми, които не са предвидени от закона при регламентацията на режима на
специалния надзор, под който се намира КТБ АД", пишат директорите.
Те анализират случващото в 10 точки. "Длъжни сме да обърнем вниманието на българската общественост към няколко
важни факта:
1. Какви са ангажиментите, поети от трите одиторски фирми според документите, подписани между тях и квесторите,
назначени от БНБ:
"По своята същност Услугите са консултантски. Услугите няма да представляват одит или преглед или друг ангажимент,
извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или Международните стандарти за ангажименти за
извършване на преглед. Съответно ние няма да изразим мнение или каквато и да е друга форма на сигурност по
счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или вътрешни контроли, като част от Услугите."
(Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014 г.)
2. Изводите в докладите не могат да се ползват директно от БНБ, тъй като съгласно сключените консултантски договори
одиторските фирми са подписали условие, че не поемат никаква отговорност за докладите и заключенията в тях пред
Централната банка. БНБ няма право да се позовава на тях, тъй като фирмите изрично са договорили, че докладите им не
са публични и не следва да се ползват от други лица извън банката;
БНБ няма право да основава каквато и да било своя позиция върху одиторските доклади. Освен че те нямат характер на
одит, фирмите са направили уговорка в сключените от тях договори, че към докладите им не трябва да се правят никакви
препратки изцяло или частично. Това означава, че оценките им не са предназначени да обосновават каквото и да било
решение, още по-малко такова на БНБ за квалифициране на досегашната дейност на КТБ АД или за сезиране на
прокуратурата. В договорите изрично е записано, че докладът не е предназначен да послужи като доказателство или
друго експертно заключение в съдебни или други производства! С други думи - не е достатъчно експертен, за да
издържи в съда, въпреки че БНБ заявява как е предала докладите в СГП:
"Нашият доклад ще бъде предоставен конфиденциално в полза на Банката и не следва да се копира или разпространява,
изцяло или частично, извън Банката без нашето предварително писмено съгласие, което може да бъде предмет на
определени условия. В пълната степен, позволена от закона, ние не поемаме отговорност за този доклад или за
заключенията, които сме формирали, пред което и да било друго лице, освен пред Банката.
Ние позволяваме цялостно оповестяване на този доклад единствено от Вас пред Българска Народна Банка без да
поемаме или приемаме каквато и да било отговорност пред тях от наша страна. Към нашия доклад не трябва да се
правят препратки, изцяло или частично, в който и да било друг документ, нито той може да се предоставя или копира до
която и да било друга страна, при никакви обстоятелства без изрично разрешение от нас.
Писмените записки, презентации, анализи, графици или други материали, които ние сме изготвили в наша помощ за
предоставяне на Услугите, ще Ви бъдат предоставени на база "както е" за Ваше завършване или персонализиране. Вие
7

ще сте отговорни за завършването, персонализирането, внедряването, използването и ефективността на тези елементи и
ние нямаме задължение във връзка с това". (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014 г.)
3. Докладите на одиторските фирми не са предназначени да служат за обосновка на решенията на БНБ и в тази връзка не
могат да се ползват като доказателство в съдебни производства. Това означава, че всяко решение на БНБ, основано на
оценката на одиторите, ще бъде необосновано и при обжалване пред съда ще бъде лишено от мотиви.
Услугите не включват процедури, свързани с откриването на измами или други незаконни действия, идентифицирането,
адресирането или корекции на грешки или слабости във Вашите информационни системи или друг софтуер в резултат от
грешни или неточни осчетоводявания, както и съхраняването, интерпретацията, обработката и представянето на
информация. Ние не поемаме отговорност за проблеми или слабости, възникващи или свързани, с която и да е от Вашите
информационни системи. Услугите не представляват тестване на надлежното спазване на законни или други нормативни
актове, в която и да е юрисдикция. (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014 г.)
4. Не следва да се забравя, че при обжалване пред съда ще бъде проверявано и дали квесторите имат изискуемия от
закона 5-годишен стаж на ръководни длъжности в банка и при липса на такъв всички техни действия могат да се окажат
нищожни със следващите от това негативни последици не само за БНБ, но и за държавата като цяло:
"Само и единствено Ръководството (Квесторите) носи отговорност за обхвата и достатъчността на услугите.
Ръководството (Квесторите) и само то носи отговорност относно решения или действия, произтичащи по време на и от
извършването на Услугите, включително решения относно правилното прилагане на МС, ФО (или съответните счетоводни
стандарти), както и прилагането на съответните законови изисквания относно представянето и избирането на счетоводна
политика, прилагани след датата на назначаването им като такива.
Ръководството (Квесторите) е отговорно за съгласуването на избраната счетоводна политика и съответните
оповестявания във финансовите отчети с независимия одитор.
Квесторите и само те носят отговорност за установяването и поддържането на необходимия вътрешен контрол върху
изготвянето на счетоводните отчети, от датата на назначаването им като такива. Услугите не заменят отговорността на
Ръководството относно установяването на ефективността на системата. В допълнение, ние не се задължаваме да
насочваме Ръководството към предмети, свързани с ефективността на вътрешната система за контрол.
Квесторите носят отговорност за предаването на наличните в Банката документи и информация, свързани с обхвата на
услугите. Получената от Квесторите информация за валидността на учредените обезпечения по кредити ще бъде
използвана от нас при извършването на услугите без да удостоверяваме точността, надеждността и пълнотата на
получената информация или да извършваме какъвто и да било правен анализ във връзка с предоставената информация.
Естеството на нашата работа със сигурност ще зависи както от количеството и качеството на предоставената ни
информация, така и от изискваните срокове." (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)
5. В прессъобщението си БНБ препраща към "Информация за основните балансови позиции на КТБ АД", която няма
подписи - явно освен одиторите и квесторите нямат желание да поемат отговорност и да се обвържат с направените
изводи за оценката на активите на КТБ АД. Вече на всички е ясна ролята на отделните институции в опита за фалит на КТБ
АД. Водената от БНБ политика на принудително влошаване на състоянието на банката има за цел пълната й
декапитализация и отнемането на нейния лиценз.
За илюстриране на интензивността и посоката на този процес ще цитираме някои данни с източник КТБ АД:
Към 31.05.2014 г. - редовен дълг по кредити - 99%, 12,51% коефициент на капиталова адекватност; 14,997 млн. лв.
печалба;
Към 30.06.2014 г. (след само десет дена под ръководството на БНБ) - редовен дълг по кредити - 98%, 10,54% коефициент
на капиталова адекватност; 65,283 млн. лв. загуба;
Към 30.09.2014 г. - редовен дълг по кредити - 88 %, 4,50% коефициент на капиталова адекватност; 375,343 млн. лв. загуба.
Т. е. капиталът все още е положителен.
Ясно се вижда, че банката все още е в добро състояние и че не може да бъде срината в кратки срокове, въпреки всички
усилия на БНБ и квесторите да я ликвидират поръчково. Ето защо БНБ приложи допълнителна обезценка на кредитите
при прилагане на нова методика, приета през м. август 2014 г. Само така загубата може да нарасне със сума, която е
достатъчна за постигане на крайната цел - отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД.
6. Относно направената оценка, тя не отразява състоянието на КТБ АД от собствената й дейност, тъй като активите към
30.06.2014 г. се оценяват на база настъпили събития и обстоятелства в промеждутъка от тази дата до 30.09.2014г., т.е.
преценяват се като негативни за банката събития, предизвикани от специалния надзор на БНБ;
7. Оценката е субективна, тъй като за оценяване на активи към 30.06.2014 г. се ползва методика от месец август, която се
прилага със стара дата, като тази методика е изработена от квесторите, т.е. изпълнителят сам създава правилата на
работата си, в случая - според поставената от БНБ задача;
8. На база на неофициалните оценки БНБ си позволява да отправя клевети за извършени документни престъпления,
твърдейки, че финансови и надзорни отчети пред управление "Банков надзор" на БНБ са били недостоверни и
подвеждащи. Това поведение е безотговорно и несъвместимо с висотата, която трябва да заема институцията, тъй като
не може да се твърди нещо, което не е доказано, не може през призмата на нова ситуация и нови приети от квесторите
правила да се оценяват документи, изготвени при други обстоятелства и при действие на издадени от БНБ актове, които
не е констатирано да са нарушени;
9. Фрапантната цифра от над 4,222 млрд. лв. обезценка на активите, произтичаща основно от оценка на вземания по
кредитни сделки, от които нито една не е сключена по време на управление на квесторите, означава, че загубата е
трупана с месеци, ако не и с години и не може да не е усетена дори от неспециалисти. През цялото време обаче
дейността на КТБ АД е одитирана от авторитетна, международно призната външна одиторска фирма и отчетите са
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представяни в БНБ, която освен това периодично е извършвала и надзорни инспекции, като нарушения не само не са
констатирани, а и КТБ АД няколко дни преди специалния надзор е определена от самата БНБ като стабилна банка и в
това качество й е разрешено да придобие акциите на ТБ Креди Агрикол. Това означава, че ако КТБ АД изобщо има вина
за състоянието си, то многократно по-голяма отговорност следва да носи висшето ръководство на БНБ, която по закон е
длъжна да следи за стабилността на банките;
10. С оповестяване на оценки, които нямат одиторска стойност, БНБ за пореден път показва, че е готова да ползва
всякакви средства, за да се докаже несъстоятелното твърдение на Управителя на БНБ от началото на кризата за лоши
кредити над 3,5 млрд. лв.
Отново обръщаме внимание на факта, че отнемането на лиценза на банката на база на данни, които са резултат от
управлението на КТБ АД от Централната банка, противоречи на закона. Въпреки това г-н Искров се кани с помощта на
Управителния съвет на БНБ да направи точно това и да ликвидира КТБ АД - въпреки готовността на основните акционери
и външни инвеститори да възстановят нормалната дейност на банката, каквато възможност не им се дава вече трети
месец.
Готова ли е Централната банка за последствията от това си решение върху цялата банкова система? Готово ли е
настоящото правителство за последствията от това решение върху публичните финанси не само към днешна дата, но и за
години напред? Готови ли са политическите сили, които искат да управляват България, за последствията върху
икономиката, бюджета и инвестиционния климат?", пишат още ръководителите в банката.
Вестник Труд
√ Гърция иска да инвестира в туризъм у нас
Гръцки финансови групи искат да инвестират в туристически обекти и инфраструктура в България. Това съобщи пред
"Труд" зам.-министърът на икономиката Бранимир Ботев, който участва в срещата на министрите на туризма от страните
членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) в Атина. Южната ни съседка се
интересува много от възможностите за планински, спа-, балнео-, религиозен и културен туризъм в България.
Обмисля се и създаването на общи туристически маршрути по долината на река Места, които да включват български и
гръцки манастири, църкви и различни културно-исторически забележителности, в това число и новооткритата в Гърция
гробница Амфиполис, допълни Ботев.
Той е предложил на гръцките си колеги групи от журналисти и инвеститори да посетят трите големи ски-курорта у нас Боровец, Банско и Пампорово, за да се запознаят на място с възможностите за почивка. До лятото на 2015 г. трябва да е
готова и магистрала "Марица" до ГКПП Кап. Андреево, след което от Пловдив до Истанбул ще се стига за 3 часа, каза още
Ботев. Така турските и гръцките туристи ще имат лесен достъп до три вида почивки в България - ски на Пампорово,
културно-исторически в Долината на розите и спа - в Хисаря.
Срещата на министрите на туризма в Атина бе посветена на изграждането и подпомагането на икономическото
сътрудничество в Черноморския регион. Форумът бе организиран от правителството на Гърция, която председателства
ротационно ОЧИС, от Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН и Гръцката туристическа организация. В
срещата участваха 17 държави и 4 международни организации. Форумът бе ръководен от Н. Пр. Талеб Рифай, генерален
секретар на СОТ, и министъра на туризма на Гърция Олга Кефалояни.
Всички страни подписаха меморандум за разбирателство съвместно със СОТ за развитие на туризма в региона и за
превръщането на Черно море в утвърдена туристическа дестинация с обща стратегия за брандирането му като регион с
изключителни условия за морски и културно-исторически туризъм, в това число като люлка на европейската и
средиземноморската цивилизация, планински и др.
На дискусиите бяха изтъкнати възможностите на България като морска дестинация, както и потенциалът на българските
планини, спа и екотуризма. В изказването на зам.-министър Ботев бе припомнено, че районът на Черно море е свързан с
множество легенди и факти, станали знакови в историята - като Походът на аргонавтите, Пътят на римските императори,
Пътят на коприната и др.
√ Производителите на кисело мляко и вина с шанс за пробив във Виетнам
Виетнам е една от бързо развиващите се икономики в Югоизточна Азия. През 2013 г. БВП на страната нарасна с 5,42% до
358,9 млрд. долара. Така виетнамската икономика вече е 39-тата по големина в света. Страната се изкачи с пет места (до
70-то) в световната класация за икономическа конкурентоспособност.
През 2013 г. Виетнам за втора поред година постига излишък във външнотърговския си баланс от 863 млн. долара. Това
се дължи най-вече на излишък в двустранната търговия с ЕС и САЩ. Износът на стоки и услуги от Виетнам за миналата
година възлиза на 132,2 млрд. долара, което е увеличение с 15,4% в сравнение с 2012 г. Чуждестранните компании,
произвеждащи експортни стоки, са с основен принос за увеличения износ от страната. Положително влияние има и т.
нар. "ефект на мобилните телефони". Износът на такива стоки възлиза на 21,5 млрд. долара. Принос за това имат
изградените и функциониращи във Виетнам заводи на „Самсунг" и „Нокия". Увеличение на износа на мобилни телефони
се очаква и след пускането в експлоатация на втория завод на „Самсунг" през тази година.
Вносът във Виетнам също расте. През 2013 г. увеличението е с 15,4% спрямо 2012 г. Китай продължава да е най-големият
вносител във Виетнам, като стойността на експорта от страната през миналата година е нараснала с 26,7 % и достига 36,8
млрд. долара. За сравнение Виетнам е внесъл от ЕС стоки и услуги на стойност 9,2 млрд. долара.
Виетнам е традиционен партньор на България в Азия, но нивото на стокообмена между двете държави през последните
години не отговаря на реалния потенциал на двете страни.
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ВИЖТЕ: 50% ръст на стокообмена с Виетнам
Специфики на пазара
Виетнамският пазар има някои особености. Вносът на стоки е значително затруднен заради бавни, сложни и понякога
неясни митнически и административни процедури. Въпреки че Виетнам е член на Световната търговска организация
(СТО), страната запазва относително високи митнически такси и облага с акциз почти всички импортни стоки. Има и
някои търговски бариери пред вноса:
- замразена животинска карантия или остатъци;
- ограничения при митническо освобождаване на вина и високоалкохолни напитки, мобилни телефони и козметични
продукти;
- контрол върху цените на млечните продукти и на други продукти от първа необходимост;
- изискване за преимуществено използване на местни материали при изпълнение на държавни поръчки;
- неясни административни процедури при внос на лекарства;
- проблеми с увеличаване на капитала на чуждестранните компании.
ВИЖТЕ: Панаири и изложения във Виетнам
От 1 септември 2014 г. е изменен и режимът за внос на селскостопански продукти. За да може да се внасят такива с
растителен произход, българските власти трябва да представят определени данни пред виетнамския орган по
безопасност на храните. След това страната ни ще бъде включена в позитивен списък. В момента България е в процес на
изпълнение на изискванията. За продуктите с животински произход фирмите трябва директно да се свържат с
виетнамския орган по безопасност на храните и да изпълнят поставените изисквания (http://www.nafiqad.gov.vn/). След
това ще получат разрешително за внос.
Продължават търговските преговори за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. През
2013 г. са проведени 5 кръга от преговори като се очаква през октомври 2014 г. те да бъдат финализирани. По време на
планираната през този месец визита на премиера на Виетнам Нгуйен Тан Зунг в ЕК се предвижда подписване на
политическа декларация за успешно приключване на преговорите. Те покриват както тарифните въпроси, така и
нетарифните бариери пред търговията.
Преговорите обхващат и обществените поръчки, регулациите, конкуренцията, услугите, а също и правата на
интелектуална собственост и устойчивото развитие. Подписването на споразумението ще спомогне за увеличаване
присъствието на европейския бизнес във Виетнам.
Възможности за сътрудничество
След 4 години спад размерът на преките чуждестранни инвестиции във Виетнам за 2013 г. се е увеличил с 54,5 % спрямо
нивата от 2012 г. Те възлизат на 21,6 млрд. долара. Най-големият чуждестранен инвеститор е Южна Корея, следвана от
страните от АСЕАН, Хонконг и Япония. Към края на юни 2014 г. ЕС е осмият най-голям чуждестранен инвеститор във
Виетнам. Страните от стария континент в момента изпълняват 46 нови проекта там на стойност 283,8 млн. долара.
Преобладаващата част от чуждите инвестиции във Виетнам са в сферата на производството.
ВИЖТЕ: В помощ на бизнеса
До момента инвестиционният интерес на виетнамски граждани у нас е насочен основно към търговията. Има интерес и
от реномирани виетнамски компании за закупуване от България на технологии и производствени линии за българско
кисело мляко, вина, заваръчна техника и технологии, технологии за безопасност в строителството и др. Заявено е
желание и за създаване в Ханой на смесено фармацевтично предприятие за производство на български медикаменти,
както и за изграждане на цех в сектора на хранително-вкусовата промишленост, чиято продукция да се продава в
България, Виетнам и евентуално в трети страни.
Има добри възможности за сътрудничество в областта на енергетиката. Български фирми вече проявяват интерес да
работят на виетнамския енергиен пазар.
ВИЖТЕ: Съдействие от Службите по търговско-икономически въпроси във Виетнам
Туризъм
Двустранните отношения в сферата на туризма са слабо развити. Виетнам е основно приемаща дестинация, а поради
редица трудности, виетнамските граждани нямат големи възможности да пътуват до Европа. Въпреки това, съществува
потенциал за увеличаване на туристите от Виетнам за България. Предпоставка за това е значителният брой виетнамци,
завършили образованието си и работили у нас. От 1972 г. до 1989 г. тук работят няколко хиляди виетнамски работници,
които впоследствие напускат България. Над 35 000 виетнамци учат у нас, от които над 5000 получават висше
образование.
Подписаните през ноември 2006 г.
Споразумение между правителството на България и правителството на Виетнам за сътрудничество в областта на туризма
и през април 2014 г. Програма за развитие на туризма за периода 2014-2016 г. са положителни условия за увеличаване на
обмена на туристи между двете страни.
√ Бюджетната процедура - дефицит на професионализъм или дълбока зависимост
Въвлечено в медийния трилър „Формиране на правителство“, обществото ни се подготвя да бъде „сготвено“ от
задкулисни играчи чрез актуализацията на Бюджет `2014 и подготовката на Бюджет 2015 г.
Законът за бюджета е най-същественият инструмент за текущо управление със стратегическо значение за развитието на
страната. Бюджетът на държавата е финансов израз на подкрепената от Народното събрание визия на правителството за
реформи, за решаване на актуални проблеми и полагане на основи за бъдещ просперитет на страната.
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Какво подготви служебното правителство да сложи в „гърнето” на бюджетните процедури? „Рецептата” за актуализация
на Бюджет `2014 (забележете - при наличие на фискален резерв от над 8 млрд. лв.!) включва:
Увеличение на текущите административни разходи с почти 500 млн. лв.;
Увеличение на бюджетния дефицит до 4.5 %;
Увеличение на държавния дълг от 22 до 28% от БВП;
Евентуална държавна намеса в санирането на банките.
Какво стои зад тази „рецепта“ – дефицит на професионализъм, опит за прикриване на зависимостите или истинско
управленско безумие?
Дефицитът на професионализъм
се подчертава от наличието на няколко изключително негативни фактора:
Задълбочаваща се демографска криза и намаляване на икономически активното население;
Стагнираща икономика и дефлация в продължение на повече от година;
Значително намаление на приходната част на бюджета;
Дълбока криза в енергийната система и висящи дела в международните арбитражи;
Очертаваща се банкова криза;
Неясни изгледи за растеж на икономиката.
И всичко това е в условията на негативно развитие на международните икономическите процеси, вкл. в ЕС:
Срив на цените на горивата с повече от 30% и на базови стоки, в т.ч. на зърното в различните му производни;
Корекция надолу (от 1,8 на 1,3%) за очаквания БВП на ЕС, вкл. за „икономическия двигател“ на Европа - Германия;
Неовладяна безработица и растящи демографски проблеми в ЕС.
За да трансформираме всички тези условия на разбираем език за обществото, нека приемем, че бюджетът на държавата
е като бюджета на едно средно българско семейство, с дете на 12 години, неговите родители, които работят за средна
заплата, и един възрастен със средна пенсия. Семейството изплаща обслужваем ипотечен кредит и обмисля да вземе
заем, за да закупи лека кола, да обнови охранителната си система и да отиде на екскурзия в чужбина. Заемът, който се
предлага, е с лихва 6,5 процента и срок на изплащане 5 години. В близките 5 години единственият син ще продължи да
учи и няма да може да помага във финансите на семейството (демографски проблем). Няма шансове за растеж на
заплащането на родителите, поради неясната прогноза за развитие на икономиката. Заболяванията на възрастния
родител ще повишават разходите за поддържане на неговото здраве. Разумно ли е това семейство да вземе нов заем?
В подобно състояние се намира и нашата икономика:
Отсъства увеличаващо се младо поколение, което да поеме обслужването на заема, допълването на пенсионните и
здравно-осигурителните фондове. Емиграцията допълнително влошава всякакви очаквания. Налице е и все поразширяващо се застаряване на населението и увеличаване на разходите за социално и здравно осигуряване;
Очаква се ръст на цената на електроенергията и, съответно – на социалните субсидии за тази цел;
Неясна е прогнозата за ръст на икономиката в близките години;
Налице е дълбока неопределеност за резултатите от банковата криза;
Неясен изход на висящите дела по арбитражните спорове в енергетиката.
В тази икономически размита и неадекватна среда, при наличието на тревожна прогноза за развитието на страната в
следващите години, ни се предлага нов огромен дълг в размер на 5 млрд. лв., предназначен за:
завишаване на разходите на администрацията, като стимул за доброто й функциониране,
увеличено финансирането на нереформираната система за национална сигурност, за да овладява престъпността (да не
забравяме, че гражданите и бизнесът плащат на охранителните фирми допълнително повече от 1 млрд. лв. за охрана на
собствеността си),
саниране на болната банкова система при неясни финансови резултати.
Възниква въпрос: „Този огромен дълг с какво предназначение е?“ Може би, за да покрие
зависимостите?
Финансирането на безхаберието с публични средства е дълбоко погрешно! Разходването на публични средства на
основата на крупен държавен дълг за саниране на болната банкова система само ще потвърди зависимостта на
българската политика от задкулисни кръгове.
За първи път кризата в една българска банка с патологично развитие (в мандата на три правителства) дава възможност
документално да се докажат зависимости и т. нар. задкулисие. Снемането на банковата тайна в трезорите в кризисно
състояние ще покаже скритата инфраструктура и неясните връзки между олигарси, политици, служители на МВР и ДАНС,
магистрати, собственици на медии и т.н.
За първи път има шанс корупцията, която е част от тъканта и структурата на българско общество, да бъде изведена на
светло, да стане видима и уязвима. Корупцията, която не позволява на три поредни правителства да решат проблема със
заменките на горите. Корупцията, поради която България не може да стане член на Шенгенското пространство, и т.н.
За обществото е ясно, че дефицитът на професионализъм може да се обясни единствено със зависимостите на голяма
част от т. нар. политически елит. Същият този елит ще извърши
истинско безумие,
ако не осъществи болезнената очистителна процедура с някои прости инструменти:
Нулеви допълнителни разходи за текущи плащания на администрацията и за нереформирани системи;
Връщане на всички дължими средства към фискалния резерв в първоначално договорените срокове;
Разкриване на банковата тайна за банки под специален надзор.
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Това може да бъде решителната стъпка на политическия елит за възстановяване на доверието на нацията, и на ЕС към
страната ни.
Вестник Капитал Daily
√ С огромно закъснение: Фонд "Земеделие" почти договори всички забавени европроекти
По 67 проекта от програмата за селските райони ще се купуват автомобили, но с таван на субсидията
Няколко месеца след крайния срок фонд "Земеделие" е на път да приключи договарянето по изтичащата програмата за
развитие на селските райони. Това трябваше да стане до 30 юни, но едва сега в институцията се подписват договорите по
двете неземеделски схеми от програмата. В изчакване са само 28 проекта, по които се изисква допълнителна
информация. Това сочи справка на фонд "Земеделие", поискана от "Капитал Daily". Отделеният бюджет от около 140
млн. лв. ще стигне за 474 проекта, сред които има и такива за покупка на автомобили. След скандала със заявените за
субсидии луксозни возила обаче за тях беше наложен таван за получаване на финансова помощ.
Финално договаряне
Според актуалната информация на фонд "Земеделие" в момента се подписват договорите по проектите по двете схеми за разнообразяване към неземеделски дейности и за подкрепа за развитие на микропредприятия. Финансирането ще се
разпредели между 474 проекта. Фондът е изискал да получи до края на месеца допълнителна информация само за 28
проекта.
Тези две схеми са последните, по които имаше забавени проекти от предишното ръководство на фонда. Самите проекти
са подадени през пролетта на 2013 г., като според наредбите трябваше да бъдат разгледани до три месеца, тоест есента
на миналата година. Това обаче така и не се случи, като забавянето беше толкова голямо, че беше прескочен и
поставеният от Европейската комисия (ЕК) финален срок за договоряне от 30 юни. След това институцията започна
преразглеждане на проектите, но спрямо изисквания на евросъюза, важащи за новия програмен период. През
последните месеци обаче има много предположения от експерти, че голяма част от тези проекти няма да може да се
изпълнят. Причината е, че това трябва да се случи до септември следващата година - кратък срок, особено за
предложенията, включващи строителни дейности.
Покупка на автомобили с ограничения
Двете забавени неземеделски схеми станаха известни през последната година с подадени проекти за покупка на
луксозни автомобили, в които се твърди, че ще се ползват за селски туризъм. След близо година нерешаване на въпроса
и изрично писмо от ЕК, че разходите за такива проекти няма да бъдат възстановявани, в края на август земеделското
министерство реши да наложи таван на субсидиите. Така финансиране ще се дава само за превозни средства под
референтна цена от 39 251.90 лв. без ДДС. От информацията на фонд "Земеделие" се вижда, че 67 класирани в момента
проекта по двете схеми включват покупката на автомобили с това ограничение. Те са на стойност над 6.7 млн. лв.
Над 300 проекта са подадени през лятото
Данните на фонд "Земеделие" показват, че през летните месеци, когато течеше прием на заявления по схемите за
възстановяване на горския потенциал и за прилагане на стратегии за местно развитие, е имало над 320 кандидати. По
схемата за възстановяване на горския потенциал са били 123 от заявленията. Интересното е, че фондът е преценил, че
има неясноти или нередности при всички кандидати, заради което и е изискал допълнителни документи от всеки от тях.
В момента се разглеждат и подадените през септември проекти по схемата за прилагане на стратегии за местно
развитие, като това трябва да приключи през ноември. По нея за сумата от над 16 млн. лв. ще се борят около 200
проекта, се вижда от данните.
√ Завръщането на депозитите в банките продължава
През септември статистиката отчита нов ръст в проблемните кредити
Завръщането на изтеглените от банковата система през юни депозити продължава трети пореден месец. След като в
края на полугодието бизнесът и домакинствата изтеглиха малко над 1 млрд. лв. от спестяванията си от финансовите
институции, през септември тези средства продължават постепенно да се завръщат в сектора. Това показва паричната
статистика на БНБ към края на деветмесечието.
Данните на централната банка сочат и нов значителен ръст на проблемните заеми в системата. През септември обемът
им е нараснал с 252.7 млн. лв. главно заради влошаването на портфейлите в корпоративния сегмент (виж графиката).
Обратно към вложения
През миналия месец депозираните от домакинствата, бизнеса и финансовите предприятия (посредници,
застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) средства в банките са се увеличили с общо 531 млн. лв. (виж
графиката). В предходните два месеца статистиката отчете нарастване в обема на депозитите съответно с 1.03 млрд. лв.
през август и с около 370 млн. през юли. Така за последните три месеца в системата са влезли спестявания в общ размер
на 1.9 млрд. лв., или близо два пъти повече от изтегленото през юни.
Тегленията тогава засегнаха най-сериозно Корпоративна търговска банка (907 млн. лв.) и Първа инвестиционна банка
(788 млн. лв.), но данните от отчетите на финансовите институции в БНБ към края на юни показаха, че спад на
привлечените средства е имало и при други от банките. Освен до изтегляния на средства от системата събитията от края
на юни доведоха и до нарастване на парите, вложени в сейфове, както и до значително превалутиране на спестявания от
левове в евро и до превеждане на средства извън страната. Според банкери обаче през последните месеци се
наблюдава постепенно завръщане на доверието на вложителите в системата.
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И през септември най-значителен е обемът на средствата, вложени в банките от компании от реалната икономика. За
последния месец техните спестявания нарастват с 209 млн. лв., като за разлика от август, когато нарастването беше
генерирано основно от овърнайт депозитите, този път ръстът е малко по-голям при срочните депозити – съответно с 95
млн. лв. и със 112 млн. лв.
Сходно е и повишаването на обема на вложените от домакинствата средства в банките за последния месец – общо 193
млн. лв. При тях обаче нарастването е формирано почти изцяло от увеличение на средствата по безсрочни влогове,
спестовни сметки и др. (т.нар. депозити, договорени за ползване след предизвестие), чийто обем за последния месец се
покачва със 183.6 млн. лв.
Влошаване на портфейлите
Публикуваните от БНБ данни показват и ново, значително повишение в обема на проблемните кредити. След като през
юни и юли просрочията намаляваха, през август обемът им нарасна с 41.2 млн. лв., а данните към края на септември
сочат доста по-сериозен скок – с 252.7 млн. лв. до 9.9 млрд. лв. Това е първото нарастване със стотици милиони левове от
април 2013 г. насам, когато статистиката отчете ръст на просрочията със 130.7 млн. лв.
Влошаването е генерирано почти изцяло от корпоративните заеми, при които обемът на просрочията нараства с 256.7
млн. лв. през септември до 6.6 млрд. лв. При потребителските кредити също е отчетено увеличение на просрочията – с
1.4 млн. лв. до 1.2 млрд. Ипотечните заеми с проблеми в обслужването намаляват с 4.6 млн. лв. спрямо август и в края на
деветмесечието са в размер на 1.9 млрд. лв.
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√ Бизнес активността в еврозоната нараства през октомври
Фирмите обаче продължават да понижават цените на стоките и услугите
Бизнес активността в еврозоната е била по-висока от очакваното през октомври, но фирмите продължават да понижават
цените, а очакванията им за бъдещето се влошават, показват данните от проучване сред бизнеса. Съставният индекс на
мениджърските поръчки (PMI) в региона се е повишил до 52.2 пункта през октомври спрямо 52, отчетени през септемви.
Средната прогноза на анализаторите беше за по-значимо забавяне до 51.7 пункта, отбелязва Reuters. Показателят остава
за 16-и пореден месец над нивото от 50 пункта, разделящо свиването от растежа.
Опасност от дефлация
Данните, които се основават на анкети сред хиляди фирми от региона, ще предоставят известно облекчение за
Европейската централна банка, която търси начини за стимулиране на икономическото възстановяване. Проучването
обаче показва, че бизнесът е продължил да понижава цените за 31-ви пореден месец, при това с най-бързия темп от пет
години. Тази тенденция подсилва опасенията, че регионът е изправен пред дефлация.
"Основният индекс нараства, но има индикации, че ще започне отново да се понижава. Най-притеснителен е спадът на
новите поръчки. Също така наблюдаваме най-агресивното понижение на цените от разгара на финансовата криза. Това
показва движение в грешната посока", коментира Крис Уилямсън, главен икономист в изготвящите проучването Markit.
Според Евростат инфлацията в евозоната през септември е достигнала най-ниските си нива от пет години, а пет държави
от валутния съюз вече са изпаднали в дефлация.
Подиндексът на цените е намалял до 47.1 пункта спрямо 48.5 за септември, достигайки най-ниското си ниво от февруари
2010 г. Според изчисленията на Markit на основа на данните от PMI индекса може да се очаква икономически растеж от
0.2% през текущото тримесечие, с риск за спад.
Влошени очаквания
При сектора на услугите, който е доминиращ в икономиката на еврозоната, растежът остава на същите нива като през
септември. Съответният PMI индекс се е задържал на ниво от 52.4 пункта, докато прогнозите бяха за спад до 52. Въпреки
това фирмите са по-малко оптимистични за следващите 12 месеца. Подиндексът на бизнес очакванията е спаднал до
най-ниското ниво от януари 2013 г.
Фирмите от индустрията също се представят по-добре от очакваното, като PMI индексът за сектора е нараснал от 50.3 до
50.7 пункта. Анализаторите очакваха през октомври да има спад до 49.9 пункта. Новите поръчки за фабриките обаче
отчитат понижение за втори пореден месец, като съответният подиндекс е останал на септемврийското си ниво от 49.3
пункта. Това означава, че активността в сектора може да е по-слаба през октомври, предупреждават от Markit. "Новите
поръчки са добър индикатор за търсенето и тези данни чертаят много негативна картина", изтъква Уилямсън.
Вестник Стандарт
√ Пускат скоро парите от ЕС за туризъм
Спрените от Брюксел средства за туризъм по ОП "Регионално развитие" могат да бъдат пуснати съвсем скоро, до
седмици. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие Йорданка Чобанова. До вторник у нас е имало одитори
от Брюксел, които са проверявали дали отчетените от ЕК пропуски са изчистени. Ако становищата им са положителни,
парите ще бъдат размразени. Строителното министерство работи и по договаряне на новата ОП "Региони в растеж".
Страната ни полага всички усилия, за да бъдат финансирани по програмата проекти за 67-те най-големи града. Но
Брюксел е категоричен, че пари ще има само за част от тях. Затова парите за 28-те по-малки града вероятно ще бъдат
отделени в самостоятелна ос по програмата.
√ Гарантират пенсиите като депозитите
Всяко дружество да има собствен фонд, предлагат експерти
Парите, които се трупат за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове, да бъдат гарантирани по подобие на
банковите депозити. Това предлага Консултативният съвет за усъвършенстване на осигурителната система. Eкспертите са
разработили подробни законови текстове за въвеждане на новите гаранционни фондове, които ще бъдат представени на
редовно избрания кабинет. Един от вариантите, предложен от експерти на Комисията за финансов надзор, е да се
създаде фонд с отделна администрация по примера на Фонда за гарантиране на банковите депозити, който да се пълни с
отчисления от всички пенсионноосигурителни дружества. Част от членовете на Консултативния съвет обаче предлагат
всяко пенсионноосигурително дружество да създава свой гаранционен фонд, който да управлява и да носи цялата
отговорност за гарантиране на вноските на осигурените в него лица. Мотивът е, че така няма да се повтори примерът с
фалита на КТБ, която сега ще изчерпи целия гаранционен фонд за сметка на всички банки.
Въвеждането на мултифондове и във втория, и в третия стълб на пенсионната система, е друго предложение на съвета.
Един от вариантите е в задължителното допълнително осигуряване да има два вида мултифонда - консервативен и
балансиран. Докато в доброволното осигуряване освен консервативен и балансиран може да се учреди и агресивен
портфейл. Паралелно с тези промени ще се върви към орязване на таксите, които събират пенсионните дружества. Това
намаление ще става постепенно в рамките на около 5 години. Предлага се инвестиционната такса от 1% да падне на
0,5%, като част от намалението отива за попълване капитала на гаранционните фондове.
Както стана известно, Консултативният съвет предлага от 2017 г. да се увеличи с 1 пункт вноската в универсалните
пенсионни фондове и така тя да стане от 5 на 6%, без това да е за сметка на държавния фонд "Пенсии". В момента в
Кодекса за социално осигуряване е записано, че през 2017 г. вноската в универсален фонд трябва да бъде увеличена от 5
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на 7%. По-ниският ръст, предлаган от Консултативния съвет, се обяснява с предложенията му от 2015 или от 2016 г. с по 1
процентен пункт да нараснат осигуровките за пенсия и безработица.
√ ЕС е изгубил 177 млрд. евро в несъбрани приходи от ДДС
През 2012 г. в ЕС са били изгубени приходи от ДДС в размер на около 177 млрд. евро поради неспазване на правилата
или несъбиране, показва най-новото проучване за несъответствието в приходите от ДДС, публикувано от Еропейската
комисия. Тази сума се равнява на 16 % от общите очаквани приходи от ДДС в 26 страни от ЕС.
Нарушенията са една от основните причини за този недостиг на приходи, но несъответствията в приходите от ДДС не се
дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите
грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци.
През 2012 г. най-малко е било несъответствието в приходите от ДДС в Холандия (5% от очакваните приходи), Финландия
(5%) и Люксембург (6%). Най-голямо несъответствие е регистрирано в Румъния (44% от очакваните приходи от ДДС),
Словакия (39%) и Литва (36%).
В България през 2012 г. разликата между очакваните приходи от данъка и действително събрания от националните
органи ДДС е била 20% (957 млн. евро), докато през 2011 г. несъответствието е било 24% г. В 11 страни от ЕС
несъответствието в приходите от ДДС е намаляло между 2011 и 2012 г., а в 15 то се е увеличило.
Проучването за несъответствието в приходите от ДДС се финансира от Комисията в рамките на реформата на системата
на ДДС в Европа и борбата срещу данъчните измами и отклоненията от данъчно облагане.
„Днешните данни показват, че трябва да се свърши още много работа. Страните членки не могат да си позволят толкова
мащабни загуби на приходи. Те трябва да положат повече усилия и да вземат решителни мерки за връщането на тези
публични средства", заяви еврокомисарят за данъчното облагане Алгирдас Шемета.
Вестник Преса
√ Директорите на КТБ: БНБ "пусна по пързалката" обществото
БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото
мнение, смята ръководството на закъсалата банка
„След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост
безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона,
или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение”.
Така започва поредното писмо на изпълнителните директори на КТБ, ден след като БНБ оповести резултатите от одита на
поставената под специален надзор банка. В писмото, цитирано от БТВ, се уточнява, че текстът е част от становище, което
предстои да излезе в цялост в петък:
След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост
безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона,
или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение. Вместо най-после да обяви доклад на квесторите за
действителното състояние на КТБ АД съгласно чл. 121 от ЗКИ, отново „пусна по пързалката” обществото. Бяха оповестени
неформални, неангажиращи и без правна стойност становища на консултанти – одиторски фирми, които не са
предвидени от закона при регламентацията на режима на специалния надзор, под който се намира КТБ АД. Длъжни сме
да обърнем вниманието на българската общественост към няколко важни факта:
1. Какви са ангажиментите, поети от трите одиторски фирми според документите, подписани между тях и квесторите,
назначени от БНБ:
„По своята същност Услугите са консултантски. Услугите няма да представляват одит или преглед или друг ангажимент,
извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или Международните стандарти за ангажименти за
извършване на преглед. Съответно ние няма да изразим мнение или каквато и да е друга форма на сигурност по
счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или вътрешни контроли, като част от Услугите.”
(Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)
2. Изводите в докладите не могат да се ползват директно от БНБ, тъй като съгласно сключените консултантски договори
одиторските фирми са подписали условие, че не поемат никаква отговорност за докладите и заключенията в тях пред
Централната банка. БНБ няма право да се позовава на тях, тъй като фирмите изрично са договорили, че докладите им не
са публични и не следва да се ползват от други лица извън банката;
БНБ няма право да основава каквато и да било своя позиция върху одиторските доклади. Освен че те нямат характер на
одит, фирмите са направили уговорка в сключените от тях договори, че към докладите им не трябва да се правят никакви
препратки изцяло или частично. Това означава, че оценките им не са предназначени да обосновават каквото и да било
решение, още по-малко такова на БНБ за квалифициране на досегашната дейност на КТБ АД или за сезиране на
прокуратурата. В договорите изрично е записано, че докладът не е предназначен да послужи като доказателство или
друго експертно заключение в съдебни или други производства! С други думи - не е достатъчно експертен, за да
издържи в съда, въпреки че БНБ заявява как е предала докладите в СГП:
„Нашият доклад ще бъде предоставен конфиденциално в полза на Банката и не следва да се копира или разпространява,
изцяло или частично, извън Банката без нашето предварително писмено съгласие, което може да бъде предмет на
определени условия. В пълната степен, позволена от закона, ние не поемаме отговорност за този доклад или за
заключенията, които сме формирали, пред което и да било друго лице, освен пред Банката.
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Ние позволяваме цялостно оповестяване на този доклад единствено от Вас пред Българска Народна Банка без да
поемаме или приемаме каквато и да било отговорност пред тях от наша страна. Към нашия доклад не трябва да се
правят препратки, изцяло или частично, в който и да било друг документ, нито той може да се предоставя или копира до
която и да било друга страна, при никакви обстоятелства без изрично разрешение от нас.
Писмените записки, презентации, анализи, графици или други материали, които ние сме изготвили в наша помощ за
предоставяне на Услугите, ще Ви бъдат предоставени на база „както е" за Ваше завършване или персонализиране. Вие
ше сте отговорни за завършването, персонализирането, внедряването, използването и ефективността на тези елементи и
ние нямаме задължение във връзка с това“. (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)
√ Икономиката ни ще забави растежа си до 1.2% догодина
В прогнозата си от пролетта финансовото министерство залагаше ръст 2.6 % през 2015 година
Забавяне на растежа на БВП до 1.2 процента през 2015 г. посочва в есенната си макроикономическа прогноза екипът на
Министерство на финансите /МФ/. Документът е поместен в сайта на министерството, съобщава БТА.
В прогнозата си от пролетта финансовото министерство залагаше ръст 2.6 % през 2015 година. До края на текущата
година от ведомството ревизираха очаквания растеж на БВП от 2,1 на сто на 1.5 процента.
Според екипа на МФ потреблението през следващата година отново ще се забави и вместо прогнозираните през
пролетта 2.9 процента ръст, потреблението през 2015 г. то ще стигне растеж от 0,9 на сто, показва есенната
макроикономическа прогноза.
Износът на стоки и услуги ще нарасне с 3.6 вместо с очакваните през пролетта 5,9 процента. Вносът също ще бъде понисък от предвижданото в пролетната прогноза на МФ - вместо с 6,6 процента той ще нарасне с 3.1 на сто.
От МФ не прогнозират увеличение на заетостта през следващата година, а безработицата ще остане на приблизително на
същите нива като през 2014 г. - 11.8-11.6 процента. Средногодишната инфлация за 2015 г. се очаква да е 0,9 процента, а
за тази година се залага дефлация 1.1 на сто. В пролетната си прогноза МФ предвиждаше инфлация 0.2 на сто за тази- и
2.4 процента за следващата година.
Вестник Сега
√ Всички са против пенсионната реформа
Синдикатите, работодателите и икономистите са единодушно срещу увеличаване на осигурителната тежест
Вариантите за пенсионна реформа, разработени от консултативния съвет към служебния социален министър Йордан
Христосков, не се приемат еднозначно от синдикатите, бизнеса и икономистите. В разработването им участваха
представили на синдикалните и работодателските организации, но в личното си качество на експерти. Позицията на
техните организации обаче се различават значително и е ясно, че решенията няма да се постигнат без тежки спорове.
Синдикатите са категорично против да се увеличават годините за пенсия на която и да било категория работещи.
Миньорите вече излязоха на митинг в Мадан срещу увеличаването на техните години за пенсия още преди обявяването
на вариантите за реформата. "Проведохме заседание на управителния съвет и сме категорично против увеличаването на
възрастта за работещите първа, втора и трета категория труд. Против сме при средна продължителност на живота 70 г.
при мъжете, да се пенсионират на 65 г. Ако тези предложения бъдат внесени от новото правителство в парламента и
няма чуваемост за нашите искания, ще има протести до дупка", коментира пред "Сега" председателят на федерацията на
миньорите в КНСБ Валентин Вълчев.
От КТ "Подкрепа" също не прегръщат идеята за ръст на пенсионната възраст. Николай Николов от синдиката предлага
възрастта за трета категория да остане 60 г. и 8 месеца за жените и 63 г. и 8 месеца за мъжете, а на 65 г. да се излиза в
пенсия само при недостигащ стаж, както е сега. В последния случай се искат минимум 15 г. стаж. Според Николов трябва
да се даде възможност за "отдушник на хората, защото не всички издържат до 65 г.", както и да се върне точковата
система, при която хората с по-голям стаж от изискуемия могат да се пенсионират преди навършване на годините. "Защо
бе отменена точковата система? Ако един човек има 40 г. стаж, трябва да го караме да чака две години и тогава да го
пенсионираме например. И се предлага поредната глупост - да му даваме дългосрочно обезщетение за безработица от
7.20 лв. на ден. Това е обидно за хора с по 40 г. стаж", коментира Николов, който е един от авторите на пенсионната
реформа от 2000 г.
Икономисти, работодатели и синдикати са единодушни по един въпрос - увеличаването на осигурителната тежест. Както
"Сега" писа, консултативният съвет е разработил вариант, според който догодина вноските за пенсия и за безработица
ще се увеличат с по 1 процентен пункт. "Това не е добра идея - все едно да имате скъсан джоб и да искате да го
напълните с пари. Докато не се спрат злоупотребите в системата, НАП не започне да си събира приходите от вноските, не
се повиши доверието на хората в осигурителната система и в бъдещите им пенсии, няма смисъл да се вдигат
осигуровките", коментира пред "Сега" Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. От КНСБ и КТ "Подкрепа" също
не са съгласни, защото така се наказват работещите и плащащите хора.
Синдикатите искат държавата като специфичен осигурител с 12% вноска да се издължи на ДОО. "По закон държавата
трябва да внася 12%, но прави както със здравната вноска - внася толкова, колкото има", коментира Николов. Той
предложи друга идея, която вероятно ще предизвика остри реакции - да се повдигне дебатът "дали да се наказва живият
труд с по-високи осигуровки, или да се обложи с повече оборотът", тоест да се вдигне ДДС и да се запише изрично, че
част от събраните приходи отиват в осигурителната система.
Според работодателите и икономистите вдигането на осигуровките ще увеличи сивия сектор и ще доведе до укриване на
доходи. Българската стопанска камара е против ръст на осигурителната тежест. "Вдигането на осигуровките трябва да
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дойде евентуално, след като се убедим, че всички проблеми и злоупотреби са изчистени. След като са ограничени
злоупотребите с инвалидните пенсии, с които от НОИ се плащат неправомерно около 300 млн. лв. Защо да се вдигат
осигуровките, след като без контрол средствата изтичат през тези пробойни", коментира Григор Димитров от БСК, но с
изричната уговорка, че коментира като експерт, участвал в съвета, а не като представител на организацията си. Димитров
се обяви и за изчистване на осигурителната система от социалните плащания, които не са свързани с осигурителния
принос на хората.
ДОХОДИ
Експертите са против обвързването на максималния осигурителен доход с минималната работна заплата. Идеята е
максималният доход да е равен на осем или десет минимални заплати. Това ще доведе до драстичен ръст - при
планирано минимално възнаграждение за 2015 г. от 380 лв., максималният доход за осигуряване ще скочи на 3040 или
3800 лв. "Минималната заплата не е икономическа величина, а политическа. Не се определя по никакви правила, трябва
да има ясни критерии", коментира Григор Димитров. Калоян Стайков добави, че в обвързването няма логика и това със
сигурност ще накара хората с високи доходи да започнат да ги укриват.
investor.bg
√ Новите работни места ще изискват иновативни умения, смята експерт
До 2025 година се очаква да бъдат разкрити 18 милиона работни места в ЕС само в бизнес услугите
До 2025 година се очаква да бъдат разкрити 18 милиона нови работни места в ЕС само в сферата на бизнес услугите –
банкови, финансови, консултантски, които обаче ще изискват хора с определени умения. Това каза директорът на
дирекцията "Политика на пазара на труда" в социалното министерство Елка Димитрова, цитирана от БТА.
Става въпрос за служители, които издържат на стрес, комбинират технически умения с аналитично мислене и
притежават така наречените „зелени“ умения. Те ще са едни от най-търсените работници в ЕС в следващите години,
посочи Димитрова.
За да работи човек в областта на бизнес услугите, ще се изисква от него да съчетава технически умения с умения за
работа в екип и за решаване на проблеми. Владеенето на чужди езици и способност да управляваш времето си стават все
по-важни, коментира Димитрова.
В ЕС в преработващата промишленост се очаква 21% ръст на заетостта на висококвалифицираните работници, които ще
имат знания за новите технологии, умения за аналитично мислене, знания за ергономията (наука, която изследва
техническите аспекти на връзката между работниците, работната среда и взаимоотношението между тях) и компютрите.
В строителството също се очаква ръст на работните места от 2,9% до 2025 г., но ще има преход от рутинните физически
умения към такива за организиране на различни дейности. Ще има нужда и от хора, които умеят да решават проблеми,
да работят в екип, както и от такива със "зелени" умения. Елка Димитрова поясни, че това са умения и дейности, които са
свързани опазване на околната среда.
Заетостта в сферата на здравеопазването и здравните услуги, която включва не само лекуването на болни, но и различни
СПА услуги, фитнес и други, също ще расте. В тази сфера се прогнозират 1,8 милиона нови работни места до 2025 г.,
информира експертът. По думите на Димитрова при всички заети в тази сфера е необходимо владеенето на чужд език,
технически познания, както и способности за работа под стрес.
√ 20% от очаквания ДДС не са били събрани у нас през 2012 г.
Този дял е над средния за ЕС, но значително по-нисък от Румъния, Гърция или Италия, показа доклад на ЕК
С 20% по-малко от очакваното са приходите от данък добавена стойност (ДДС) у нас през 2012 година. Това показват
последните анализи на Европейската комисия (ЕК). През 2012 година очакваните приходи от данъка са били 4,69 млрд.
евро, а реално събраните – 3,73 млрд. евро.
Недостигът, в размер на 957 млн. евро, се обяснява не само с измами, но също така и с фалитите на компании, както и с
регистрирани, но неизвършени плащания по сделки, отбелязват от ЕК.
Положително за страната е намалението на несъбраните приходи спрямо 2011 година. Тогава плановете на приходните
агенции в страната са били да бъдат събрани 4,43 млрд. евро приходи от ДДС, докато реално събраните са 3,36 млрд.
евро. Несъответствието надхвърля 1 млрд. евро, или 24% от очакваните приходи.
Дори и намаляващо обаче несъответствието все още е над средните за ЕС – 16%, или общо несъбрани в Евросъюза над
177 млрд. евро за 2012 година.
„Страните членки не могат да си позволят толкова мащабни загуби на приходи.Те трябва да положат повече усилия и да
вземат решителни мерки за връщането на тези публични средства. Комисията от своя страна остава съсредоточена върху
фундаменталната реформа на системата на ДДС, за да стане тя по-стабилна, по-ефективна и по-малко податлива на
измами“, коментира комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета при представянето на доклада.
Данните за страната ни са далеч след „рекордьори“ като Румъния, където несъответствието между очаквани и събрани
приходи от ДДС е 44% от очакваните приходите, или над 8,8 млрд. евро, или Словакия с 39% недостиг, или към 2,8 млрд.
евро несъбрани приходи.
С по 33% се разминават и очакванията и реалното изпълнение на плановете на гръцките и италианските власти.
На обратния полюс са Финландия, Холандия и Люксембург. Очакваните приходи от холандските приходни агенции са в
размер на 43,7 млрд. евро, а несъответствието е едва 2 млрд. евро, или 5% несъбрани приходи. Същият е процентът и за
Финландия, където не са събрани 905 млн. евро, при очакван приход от 18,5 млрд. евро.
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Малко по-висок е процентът за Люксембруг – 8 на сто. Властите във Великото херцогство са събрали малко над 3 млрд.
евро данъци, при очаквани 3,2 млрд. евро, показва още статистиката на ЕК.
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