Вестник Труд
√ Агенцията по вписванията с нови e-услуги
Агенцията по вписванията внедри нови услуги, които улесняват бизнеса и гражданите, съобщи вчера институцията.
Подобренията ще бъдат достъпни от 17 декември т.г. в раздел „Несъстоятелност", където се прави директна връзка с
електронната книга на съдилищата и потребителите вече ще виждат много нови подробности за несъстоятелността.
Например всеки ще може да види по чие искане е започнала процедурата по несъстоятелност, с какъв акт, на какво
основание и др.
В търговския регистър вече ще могат да се виждат и актовете по несъстоятелност на чуждестранни лица, които имат клон
в България, както и кой е назначеният синдик, съдебният акт за несъстоятелността и други подробности.
Вече ще има и директен обмен на данни между системите на търговския регистър и на имотния регистър.
В системата на търговския регистър вече ще има и интерфейс на английски, като са преведени само някои основни
менюта.
Внедряването на новите електронни услуги е струвало 1,1 млн. лева, осигурени по оперативна програма
„Административен капацитет".
√ ДКЕВР търси помощ от парламента, за да не поскъпне токът
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) очаква бързи мерки от парламента, за да бъде спряно
увеличението на тока. Това каза пред журналисти в сряда шефът на ведомството Светла Тодорова.
По думите й има две спешни мерки, които трябва да се вземат - да се намали изкупуването на ток от зелените централи,
както и да се намалят изкупните цени на ел. енергията от американските централи.
„Предишният състав на комисията беше толкова смел, че е заложил в цените на тока по-малко изкупуване на зелена
енергия и невъзможни цени от американските централи", обясни Тодорова. Тя допълни, че ДКЕВР оказва пълно
съдействие на държавната НЕК в преговорите с „AES Гълъбово" и „Контурглобал Марица изток 3", но не може да се
намесва пряко в тях.
НЕК, чийто принципал е икономическото министерство, трупа загуби, защото сегашната цена на тока не отразява изцяло
разходите на компанията по изкупуване на тока от зелените централи и двата американски теца.
На въпрос на „Труд" докога регулаторът може да чака, след като загубата на НЕК е близо половин милиард лева,
Тодорова отговори, че очаква „депутатите да бъдат много активни, ако това не се случи, комисията ще настои". Тя
предупреди, че в противен случай ще се наложи токът да поскъпне.
Регулаторът не може да разчита на скорошна помощ от Брюксел по казуса с ВЕИ-тата и американските централи, обясни
още Тодорова.
Еврокомисията е изпратила допълнителни въпроси по сигнала на ДКЕВР за неправомерна държавна помощ заради
високите цени и не е ясно дали ще стартира подобна процедура. Но и да започне, тя ще трае много дълго, каза Тодорова.
Няма отърваване от парното
Хората, които са се отказали от парно, ще трябва да продължат да плащат за общи части, каза вчера председателят на
ДКЕВР Светла Тодорова. Тя призна, че има разминаване между закона за защита на потребителите и закона за
енергетиката, но има и решение на Конституционния съд от 2009 г., според което общите части са задължение на всички
и никой не може да се отказва от тях, независимо дали ползва парно или не. До петък ДКЕВР ще публикува
окончателното си становище по въпроса.
Вестник 24 часа
√ БНБ казва за КТБ утре, или на 11 ноември май
Две са възможните дати, на които се очаква БНБ да обяви решението си за КТБ - отнемане на лиценз и фалит или
оздравяване, твърдят за "24 часа" информирани източници.
Според едни това щяло да бъде съобщено утре късно следобед. Други обаче настояват, че ще се случи идната седмица
около 11 ноември. Източниците ни сочат две причини за забавянето. Първата - неяснотите за това ще има ли
правителство и кога. Втората - осчетоводяването на активите след преоценката продължава, което бавело БНБ за
решението. Според вложители, към 16,30 часа вчера в БНБ е бил внесен незаверен от одитор квесторски доклад.
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Опциите за обявяване на банката в неплатежоспособност засега били три - 20 юни, 30 септември или датата на отнемане
на лиценза. Както "24 часа" писа преди ден, датата за обявяване в неплатежоспособност заплита сложни юридически
казуси.
От датата ще зависи цесии за каква сума ще бъдат признати за валидни. Техният размер гонел 1,2 млрд. лв., казват
осведомени. От датата ще зависи и как се променя масата на несъстоятелността и следва пренареждане списъка на
кредиторите. Тя ще предопредели броя и размера на сумите по гарантираните депозити, както и остатъчните активи,
които ще осребрява Фондът за гарантиране на влоговете.
От фонда вече водели преговори, засега с ДСК и УниКредит Булбанк, които били уговаряни да поемат ролята на банки
оператори, през които да става изплащането на гарантираните влогове, твърдят вътрешни източници. Правело се и
служебното разпределение на вложителите за изплащане на сумите от банките оператори. Това ставало според
последните цифри на ЕГН или на ЕИК за фирмите. Завършващите на 1 ще са в една банка оператор, на 2 - в друга и т.н.
По закон от деня на обявяване на решението за съдбата на КТБ(по-вероятно е да е за отнемане на лиценза - бел. ред.) до
5 работни дни трябва да стартира процедурата по несъстоятелност. До 20 работни дни от нея пък трябва да започне
изплащането на гарантираните влогове.
Вчера от БНБ запазиха мълчание около решенията си. Пресцентърът пусна на сайта си само писмото, внесено от: "
някакъв нов инвеститор"(виж подробности за него в карето долу - бел. ред.)И направиха уговорки: че към него няма
документация, че то не изяснява правомощията на подателя и на инвеститорите. Липсват и гаранции, че тези кандидатинвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. БНБ заявява още, че към
писмото няма потвърждение от международна банка с добра репутация, която да гарантира възможност за реализиране
на "формула за повишаване на капитала в рамките до 5 милиарда и 200 милиона лева", както се твърди в писмото.
Мъж от Казанлък иска да спасява КТБ
Подписът под последното предложение за спасяване на КТБ е на казанлъчанина Никола Сукманджиев. Така той
удостоверява, че писмото е от името на група инвеститори, които се :" формирали след неуспешното предложение за
реорганизация на Корпоративна търговска банка АД.
Тайнствените инвеститори изразяват готовност да депозират "предложение - план за реструктуриране на КТБ и
инициране на преговори с БНБ и Министерството на финансите в тази насока".
Идеята, развита в писмото, е, че ще се изготви "план за рекапитализиране на банката в размер на определената от БНБ
капиталова необходимост, като предложението ще съдържа формула за повишаване на капитала в рамките до 5
милиарда и 200 милиона лева". Писмото е било изпратено до БНБ, Народното събрание, министър - председателя и
министъра на финансите.
Според източници от КТБLive Никола Сукманджиев е израснал в Енина, завършил е средното си образование в Стара
Загора. След това е заминал за Малта, където завършва "Международни отношения" в Университета на Малта. В London
School of Economics and Political science той бил специализирал европеистика и икономика, а в последствие и втора
магистърска степен - в European University във Флоренция. Имал и докторат по европейско право. Бил е два мандата
посланик на Малта в Русия.
"24 часа" установи, че неговото име не е познато на икономисти, финансисти, юристи.
"Стандарт енд Пуърс": Българските банки - без промяна
Авторитетната кредитна агенция "Стандарт енд Пуърс" потвърди вчера оценката си за банковата система на България.
Това означава, че експертите на агенцията не виждат системен проблем за банките ни, въпреки кризата с КТБ. Оценката
за банковата ни система остава седем по скалата от едно до 10, която се основава на оценка на кредитния риск.
Най-високата оценка е единицата и съвсем логично единица я получава швейцарската банкова система. На другия полюс
с десетка и най-висок кредитен риск е поставена Беларус. В Централна и Източна Европа с по-добри показатели от
България са Полша с оценка пет, и Чехия с четворка. Прогнозата на S&P е, че ще завършим годината с 1,4% ръст на
икономиката, а догодина - 1,8%. Тези очаквания са по-оптимистични от последните прогнози на българското финансово
министерство, което наскоро прогнозира ръст от 1,5% до края на годината и спадане до 1,2% за 2015 г.
В заключителната част от доклада перспективата за кредитния рейтинг на България се очертава стабилна, което означава,
че все още има баланс между различните рискове.
Търговският и имотният регистър вече си обменят информация
По-добро обслужване на гражданите и бизнеса и по-високо качество на услугите обещава подобрената информационна
система на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Проектът за оптимизирането и надграждане, финансиран от европрограмата "Административен капацитет", представен
пред медиите.
Очаква се все по-рядко на компаниите да им се налага да си вадят различни служебни документи, като те ще се теглят по
служебен път от съответните ведомства. Осигурена е и свързаност между Търговския и Имотния регистър, каквато до
този момент не е съществувала, съобщиха експертите, които изпълняват проекта.
Предстои включването на повече данни и за делата по несъстоятелност, след като вече е направена връзка между
регистъра и електронната книга на съдилищата.
Благодарение на английската версия на сайта от внедрените подобрения в софтуера ще могат да се възползват и
търговците чужденци, които все по-често регистрират дружества в България.
Сериозен проблем, който е отчетен по време на работата, е огромният брой откази, които получат търговците при
регистриране на определени заявки. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали
5600 отказа, за да се видят причините, поради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Написаните
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препоръки за подобряване на софтуера за да намалеят отказите, вече са реализирани в новата онлайн система. С
електронизирането на услугите се цели подобряването на условията за развиване на бизнес.
√ ЕС изхарчил неправомерно близо 7 млрд. евро през 2013 г.
Европейският съюз е похарчил неправомерно около седем милиарда евро през 2013 г., съобщи омбудсман и
предупреди, че Брюксел трябва да се съсредоточи върху постигането на по-добри резултати за парите си, отбелязва АФП.
Т. нар. процент на грешка за разходите е намалял до 4,7% в бюджета на ЕС за 2013 г. в размер на 148,5 милиарда евро
спрямо 4,8% предишната година, съобщи Европейската сметна палата. Докладът идва в момент, когато Брюксел трябва
да се справя с все по-голям натиск от страните членки за ограничаване на разходите, особено на фона на спора с
Великобритания.
"Отсега нататък трябва да има по-внимателно управление и контрол на европейските фондове", заяви Витор Калдейра,
директор на независимата организация. "Нашият одит отново показва колко много от похарчените средства не отговарят
на правилата", допълни той.
Европейската комисия съобщи, че докладът показва, че усилията й да се справи с неправомерно похарчените пари
"започват да дават резултат". Европейската сметна палата съобщи, че две области, където най-често се допускат грешки с
разходите, са регионалната политика с 6,9% и развитие на селските райони с 6,7%.
Съсредоточаването на ЕС върху подхода "усвояваш или губиш" вместо да проверява колко добре са били похарчени
парите, е "основен недостатък в модела на голяма част от бюджета на ЕС", допълват одиторите. Те обаче отбелязват, че
данните не са мярка за измама, неефективност или пропиляване, а показват колко пари на ЕС не са били похарчени по
правилата на съюза.
Бюджетът на ЕС е източник на дебати в момент, когато икономиката на континента е в застой и много страни членки са
изправени пред тежки решения за строги ограничения на разходите. Еврокомисарката за бюджета Кристалина Георгиева
заяви, че Комисията ще направи повече, за да сложи край на грешките с разходите, но допълни, че те трябва да бъдат
гледани в контекст.
"Доволна съм, че одитът на съда показва, че тенденцията за увеличаване на процента на грешки миналата година е бил
спрян", отбеляза тя. И допълни, че ЕС трябва да работи със страните членки за подобряване на положението, "без да се
прибавят нови разходи и бюрокрация".
Вестник Капитал Daily
√ Според БНБ предложението и на новия спасител на КТБ е несериозно
Никола Сукманджиев, който има блокирани 5 млн. лв. в банката, твърди, че ще вложи с група инвеститори 5.2 млрд.
лв. за оздравяването й
БНБ оцени предложението на новия кандидат инвеститор Никола Сукманджиев за спасяване на Корпоративна търговска
банка (КТБ) като несериозно. В съобщение на централната банка, към което е приложено и самото писмо, изпратено от
Сукманджиев, което не е било съпътствано от други документи, се казва, че "липсват каквито и да е гаранции, че тези
непосочени в писмото кандидат-инвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна
институция".
"Председател на група инвеститори"
От регулатора посочват, че т. нар. "предложение за реструктуриране на КТБ и ТБ "Виктория", не представя никаква
правно обвързваща информация за правомощията на подателя за инвеститорите, които той твърди, че представлява.
Никола Сукманджиев посочва в писмото си, че е "председател на група инвеститори" и тази група има предложение за
план за рекапитализиране на банката, който съдържал "формула за повишаване на капитала в рамките на 5 милиарда и
200 милиона лева".
По инфорамция на "Капитал" същият Сукманджиев има вложени в КТБ над 5 млн. лв., като преди затварянето й е
направил неуспешен опит да ги изтегли.
Групата инвеститори начело с него предлагат "остатъкът от инвестираната капиталова необходимост" да се използва "за
ликвидност на реструктурираната банка". И тези инвеститори посочват, че "ще разчитат на допълнителна държавна
помощ при условията на допустимост според европейското законодателство".
Освен това заявяват и, че "планът ще изисква законодателни промени, участие и гаранция от българското правителство,
които ще се договарят след внасяне на предложението ни в следващите дни". Тоест тези дни би трябвало да се очаква и
нещо по-конкретно от Сукманджиев и групата, която председателства.
В писмото си, което е изпратил освен до БНБ и до министър председателя, министъра на финансите и председателя на
народното събрание, обявява, че "в момента текат преговори с международна банка за евентуална допълнителна
подкрепа и възможно акционерно участие в плана".
Отговорът на БНБ
На всичко това БНБ е отговорила, че няма гаранции, че неизвестните кандидат инвеститори отговарят на законовите
изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. Не е представено и потвърждение от международна банка с
добра репутация, която да гарантира възможност за реализиране на посочената формула за увеличение на капитала.
Това е вторият консорциум от инвеститори, който обявява желанието си да спасява КТБ при условие и с държавна
помощ. Първият имаше известни промени в състава си в течение на времето, като първоначално включваше оманския
фонд, мажоритарния акционер "Бромак" на Цветан Василев и група инвеститори с представител австрийския фонд EPIC.
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След това от консорциума отпаднаха "Бромак" и групата инвеститори и се появи нов фонд Gemcorp (на доскорошния
шеф на VTB Capital в Лондон Атанас Бостанджиев) и EPIC влезе като инвеститор.
Тази седмица БНБ би трябвало да излезе с официална информация за състоянието на капитала на банката, след като в
петък Иван Искров, управител на централната банка заяви, че очакванията му са да е "силно отрицателен" и след това да
се предприемат задължителните по закон дейстия – отнемане на лиценза на банка с отрицателен капитал.
√ Търговският регистър ще предлага повече информация и бързо обслужване
Хартиените документи, които се искат от компаниите, постепенно ще намаляват, съобщиха от Агенцията по
вписванията
Агенцията по вписванията ще предложи нови услуги в Търговския регистър (ТР), които ще улеснят обслужването и ще
съкратят времето за него. Това съобщиха от държавната институция и от компаниите, разработили информационните
системи за обслужването. Сред най-важните са публикуването на повече информация за раздел "Несъстоятелност" на
компаниите, свързване между системите на Търговския и на Имотния регистър, както и постепенно намаляване на
изискваните хартиени документи. Агенцията ще въвежда новите услуги постепенно, но не даде точен срок за това.
Търговският регистър вече има и версия на английски език, като предстои интерфейсът на сайта да бъде допълнен и с
други езици, разказа Андрей Андреев от "Сиела Норма", която е главният изпълнител по проекта за новите услуги на
регистъра. Финансирането на софтуерните услуги и на новия хардуер е по оперативна програма "Административен
капацитет", по която са отпуснати 1.15 млн. лв.
Отворени към ЕС
"Рано или късно небългарски собственици ще регистрират повече фирми в България", коментира Андреев. Досега те
предпочитат да използват посредничеството на местни консултанти или адвокати, но в бъдеще ще се улесни достъпът им
до информация и пряката възможност да подават сами документи, стана ясно от думите на Андреев. Той отбеляза, че
България е сред държавите с най-много регистрирани фирми на човек от населението – около три пъти повече,
отколкото в Гърция например. В бъдеще ще се върви към улеснение при подаването на годишните счетоводни отчети,
посочи още Андреев. Постепенно с въвеждането на новите услуги и връзките с различни държавни институции и
регистри ще се намаляват и документите, които се искат от търговците. Идеята е, вместо да се подават извлечения на
хартия, служителите от държавната администрация да ги обменят електронно между различните институции.
С новите услуги на ТР ще се дава повече информация за всички страни по делата за преобразуване на фирми, обясни още
Андрей Андреев. Предстои включването на повече данни и за делата по несъстоятелност, след като вече е направена
връзка между регистъра и електронната книга на съдилищата. Това би трябвало да добави възможност да се следи
движението на делото по различните инстанции – досега решенията на съдилищата бяха видими, но се качваха в общия
раздел "Дело", откъдето всеки документ трябва да се проверява отделно. Това доста забавя прегледа на актуална
информация, защото делата на съда са смесени с други документи от компанията. Сега вече има отделен раздел
"Несъстоятелност", в който всичко е събрано на едно място. Там ще се вписват и решенията на чуждестранни съдилища
за образуване на производства по несъстоятелност в друга държава. Част от документите по делата за несъстоятелност
ще бъдат със свободен достъп и няма да се изисква сертификат или електронен подпис, както е в момента.
Бързи и информирани
От агенцията обещават по-лесно търсене по партидите на различните компании, както и разширяване на информацията,
която може да се получи срещу заплащане на абонамент или при поискване. За да се намалят случаите на откази за
вписване на документи, е разработен и нов модул с ръководство за служителите. Според Агенцията по вписванията така
те ще могат бързо да правят справка кога се налага отказ и общият брой на невписаните документи като цяло ще бъде
намален. За по-бърза работа на Търговския регистър са доставени и осем нови сървъра с обща цена 114 хил. лв. от
"Контракс", избран след обществена поръчка.
Сред основните проблеми, посочени от агенцията, е и неподаването на годишните счетоводни отчети. Всяка българска
компания независимо от дейността или размера й е задължена да подава отчет, но много от тях не го правят. От
агенцията напомниха, че Националният статистически институт вече не изисква отчети от компаниите с нулеви приходи
(които са около половината от всички фирми), но за ТР задължението си остава. По Закона за счетоводството санкциите
за непубликуван отчет са от 300 до 500 лв. за търговците и много компании предпочитат да ги платят, вместо да си обявят
финансовите данни. От Агенцията по вписванията коментираха, че целият проект за новите онлайн услуги трябва да
помогне за подобряване на условията за бизнес в България и така след време да се стимулира икономическият растеж.
√ Какво не знаят малките и средните компании за ползите от дяловото финансиране
Често заради консервативна политика фирмите пропускат възможности
В България има близо 308 хил. микро-, малки и средни предприятия (МСП), от които 213 243 са жизнеспособни и имат
нужда от финансиране, за да се развиват, показват данните на Националния статистически институт. Това са фирми,
които не са реализирали загуба за последните три години, което дава заявка за икономическа активност. От друга страна,
в страната функционират 29 банки, лицензирани да отпускат кредити, 10 микрофинансиращи институции, 8 активни
фонда за дялов и рисков капитал и освен тях е налично нисколихвено финансиране от търговски банки със средства по
JEREMIE. Също така оперират и два фонда за градско развитие, които предоставят достъпни кредити от инициативата
JESSICA, компании, предоставящи лизинг и факторинг, и не на последно място – безвъзмездна финансова помощ за
бизнеса по оперативните програми.
Кой какво финансиране познава и ползва
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Малко над 30% от МСП не са използвали външно финансиране за дейността си, 86% от ползвалите финансиране
предпочитат банков заем или вътрешен източник на финансиране - заеми от акционери и свързани компании. Това
показва анализът на "Елана инвестмънтс" за достъпа до финансиране на българските МСП. В него са ползвани данни от
две проучвания – едно, изготвено специално за целите на анализа, на база 124 анкетирани предприятия, и второ,
направено по поръчка на Европейската комисия (Ipsos MORI, ноември 2013 г., SMEs’ Access to Finance), обхващащо 452
МСП.
В последните години доста фирми признават позитивната роля на нисколихвеното финансиране по JEREMIE, което
допринесе за намаляване лихвите на целия пазар. Безвъзмездната помощ по европейските програми също е вече
широко позната, но използваемостта й от МСП е едва между 6 и 33% (по данни на ИАНМСП, 2013 г.), като най-голям опит
с грантовете имат средните предприятия. По отношение на причините за търсене на финансиране 49% от МСП търсят
оборотни средства, а 42% - за закупуване на оборудване или земя. Това са нискорискови операции и за тях кредитът и
грантът са подходящи. Повече интерес към по-широк кръг от финансови инструменти би имало сред фирмите, които
вървят към бързо разширяване, развитие на иновации и излизане на нови пазари, което изисква освен финансов ресурс
и стратегическо партньорство, и менторинг.
Затова не е изненада, че дяловото финансиране е използвано едва от около 14% от МСП. Различна тенденция показват
иновативните стартъпи. Те имат по-слаб интерес към конвенционалните източници и 34% от тях заявяват предпочитание
към рисковия капитал, 20% - към бизнес ангелите, а 18% разчитат на собствени ресурси.
Трябва да се обърне внимание, че често заради консервативно придържане към познатото фирмите пропускат наличните
възможности. Пример за това са фондовете за градско развитие със средства по инициативата JESSICA, които са
употребявани повече от общините, отколкото от фирмите в съответните градове. Фондовете предоставят нисколихвени,
дългосрочни кредити за развитие на бизнес, който допринася за подобряване на живота в града, което включва:
болници, детски градини, обновени стари сгради за предприятия в западнали индустриални зони, спортни съоръжения и
др.
Какво представлява дяловото финансиране
Дяловото финансиране в България в сравнение с държавите от Западна Европа е значително по-слабо развито, като
раздвижване на пазара на дялов капитал се наблюдава през последните няколко години. Общият размер на направените
инвестиции чрез дялов капитал за периода 2007 - 2012 г. е 629 млн. евро, като от тях са се възползвали общо 49
компании.
Най-общо дяловото финансиране се предоставя срещу определен дял в компанията, като то може условно да бъде
разделено на: финансиране посредством фондове за рисков капитал и финансиране посредством фондове за дялов
капитал. Първите финансират основно стартиращи предприятия и такива в начален етап, при които рискът е много повисок. Фондовете за дялов капитал търсят компании, които са се утвърдили на пазара, имат развит продуктов
асортимент, стратегия за развитие и стабилни приходи. Съществува и разлика между обема на инвестициите. Фондовете
за рисков капитал влагат значително по-малки суми в по-голям брой предприятия (между 1 и 10 млн. евро), докато
фондовете за дялов капитал инвестират над 10 млн. евро, като броят на инвестициите е значително по-малък.
Защо дяловото финансиране е важно за фирмите
Тенденцията в политиката по отношение на грантовете в ЕС в последните години се променя. Все повече се увеличава
употребата на финансовия инженеринг като инструменти за финансиране. Голяма част от българските МСП нямат
информация относно възможностите, които дяловото финансиране предлага, и не са съгласни с условието да отдадат
дял от компанията си, срещу който се отпуска това финансиране. Но именно срещу малък дял от капитала собствениците
могат да получат възможности за контакти със стратегически партньори и излизане на нови пазари, които да развият
потенциала на бизнеса им. А това е необходимо точно на българските предприятия, които са на възраст не повече от две
десетилетия и нямат достатъчно контакти за отворени врати на различни пазари.
Какво предстои през 2014 – 2020 г.?
През октомври 2014 г. приключиха поредните периоди за кандидатстване, обявени от фондовете Eleven и LaunchHub.
През 2012 г. те получиха по програма JEREMIE 21 млн. евро, които бяха разпределени 12 млн. за Eleven и 9 млн. за
LaunchHub, за да ги вложат в иновативни стартъпи до 2015 г. За последните 2 години двата фонда финансираха общо над
100 компании на стойност 7.5 млн. евро, като привлякоха допълнителен ресурс от трети страни на стойност около 5 млн.
евро. Схемата за финансиране на стартиращи предприятия от двата фонда е следната: Eleven и LaunchHub предоставят
първоначално финансиране на одобрен проект в размер на 25-30 хил. евро срещу 8-10% дял в компанията в пакет с
цялостна менторска и обучителна програма. Трябва да се отбележи приносът на тези фондове, които за кратко успяха да
стимулират предприемаческата култура и да създадат имидж на София като конкурентно място в Европа за развитието
на стартиращи бизнеси.
В новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2014 – 2020 г. са заложени още 150 млн. евро за
дялово финансиране (по данни от управлението на програмата към 1 октомври 2014 г.). Освен това ЕС ще отдели почти
1.4 млрд. евро по програмата COSME за заеми и рисков капитал за периода 2014 - 2020, които могат да се допълват с
национални финансови инструменти за МСП. "Хоризонт 2020" дава възможност за използване на дялово финансиране
(предимно за инвестиции на ранен етап от развитие на компании).
Остава само малките и средните предприятия да бъдат също активни и да се запознават с всички стимули за достъпно
финансиране за тях според етапа на развитието им и целите им.
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Вестник Преса
√ Регулаторът към другите власти: Търсете начини цените на тока да не се вдигат
Търговци на електроенергия се оттеглят от свободния пазар
Приехме политика за непромяна на цените на тока, обяви днес Светла Тодорова, председател на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). По думите й поскъпването от 1 октомври с близо 10% е било максималното,
което регулаторът е можел да позволи. Сега комисията очаква от парламента и бъдещото правителство „да си свършат
работата“, така че цената на тока да не бъде увеличавана отново.
Облекчение в системата може да бъде постигнато чрез законодателни промени по отношение на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ) и на дългосрочните договори на НЕК с двете американски ТЕЦ „Марица-изток“. За зелената
енергия може да бъде преразгледано задължителното изкупуване на високи цени на цялата произведена енергия.
Според Тодорова обаче не бива да се приемат промени със задна дата.
В отговор на исканията от предишния състав на ДКЕВР Еврокомисията е започнала процедура, която да установи дали
България дава недопустима държавна помощ на американските централи и на ВЕИ.
Двете ТЕЦ от своя страна са завели дела срещу ултимативното решение на комисията от тази пролет за преразглеждане
на дългосрочните им договори. Сега ДКЕВР се среща с ръководствата на централите, за да направи промени, така че да
започнат преговори с НЕК за намиране на решение.
Тенденцията за поевтиняване на петрола и природния газ може да увеличи печалбите на енергийните доставчици и
тогава цените няма да бъдат променяни. Дефицитът в НЕК ще бъде или за сметка на потребителите, или на компанията.
ДКЕВР разгледа днес три заявления на търговци на електроенергия, с които те се отказват от лицензите си за работа на
свободния пазар поради липса на сделки. Други две дружества поискаха разрешение за тази дейност.
Вестник Сега
√ Анализ: Държавните пари за програмите "От помощи към заетост" водят само към нови помощи
Дори в социалното министерство след 11 години се убедиха, че между 70 и 100 млн. лв. годишно не се харчат
ефективно
"Субсидираната заетост в България вече е изчерпала своята необходимост", казва през 2008 г. премиерът Сергей
Станишев. "Европейската комисия е категорично против субсидираната заетост. Трябва да си го признаем - това е
инструмент за политическо влияние", коментира през 2014 г. социалният министър Хасан Адемов.
Че субсидираните от държавата работни места са неефективна, но пък скъпа мярка, бизнесът и експертите
предупреждават от години. Очевидно и политиците забелязват, че наливането на милиони във временни работни места
не решава големите проблеми на пазара на труда. Но обичат да използват платените от бюджета позиции за половин
или една година, когато дойдат избори. Последният пример е в Сатовча, където наетите безработни за пазачи по широко
рекламираната програма "Сигурност", които трябва да помагат на полицията в селата, лепяха предизборни плакати на
партия. А тази програма струва 15 млн. лв. (въпреки че се оказа, че правителството на Орешарски не я е обезпечило
финансово) за 6000 безработни, които шест месеца ще се трудят на минимална заплата. Колко от тях след това ще си
намерят работа, след като изтече платената служба от държавата?
2015 г. би могла да е първата с качествено нови политики за субсидираната заетост от 2003 г. насам, когато тръгна
прословутата програма "От помощи към заетост" на Лидия Шулева. 11 години отнеха на администрацията да се сети да
анализира какъв е ефектът от стотиците милиони, налети във временни работни места. Резултатите от това изследване
не са никаква изненада. Според тях временната заетост за хората от най-уязвимите групи си остава точно това, което е временна. Най-сполучливите програми са насочените към разкриване на работни места в реалната икономика. Найголям шанс да намерят трайно препитание са образованите. Изводите се набиват от само себе си на очи. Какво предлагат
обаче експертите?
От социалното ведомство посочиха, че обмислят изцяло нова програма за субсидирана заетост, която да е насочена към
продължително безработните - хората без препитание повече от една година. Но тази група и сега е приоритет на
програмите за субсидирана заетост. Рискът това да е просто новото име на старата програма, ако и тя е насочена само
към трудоустрояване за няколко месеца на тази група, е голям. А проблемът с продължително безработните е сериозен те вече са над 143 хил. (41 на сто от всички безработни българи) и продължават да се увеличават въпреки общото
стабилизиране на пазара на труда. Повечето от тези хора са без никакво или с ниско образование, така че ако им бъде
осигурено място да чистят гробищния парк в някое градче, ще подпомогнат статистиката за някой месец да не изглежда
толкова стряскаща, но крайният резултат ще е, че след това пак ще излязат на пазара на труда. Само че вече като
обикновени безработни, а не от най-уязвимата група - с други думи, на хартия ефект ще бъде отчетен. Ако обаче бъдат
обучени, придобият умения, биха имали значително по-голям шанс да си намерят реално работно място след това.
Другата промяна в политиката на социалното ведомство е акцентът върху регионалните програми на общините - заделя
се двоен ресурс от 10 млн. лв. за 2000 работни места. Подходът - да се попитат общините от какви работници имат нужда
на регионално ниво, на теория е добър. Само че на практика заявените позиции са писани като под индиго - чистачи,
заети в поддържането на пътищата, озеленители. Така няма как да се създаде трайна заетост. Доказват го и данните 73% от преминалите през регионална програма в общината не са си намерили работа след това. Очевидно има нужда от
реформа и в този подход и залагане на обучения и на заетост в местните фирми, колкото е възможно повече. Защото
иначе всяко от 2-те хиляди работни места ни излиза твърде солено.
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От реформа се нуждае философията на субсидираната заетост у нас - пренасочване от активните мерки към обучения и
квалификация. Именно огромният процент от бюджета за субсидирана заетост, който страната отделя за активни мерки
(директно плащане за работно място), е основната критика на ЕК към страната ни. От Брюксел искат парите да се
насочват в по-голямата си част към обучения, квалификация и ориентация, а не към директно финансиране на работни
места. Така е и в повечето европейски страни - според данните на Евростат у нас 75% от средствата по активните мерки
на пазара на труда се харчат за субсидирана заетост при средно за ЕС 19%. Парите трябва да се фокусират не върху
директното разкриване на работни места, а върху меките мерки - обучения, преквалификация, консултиране и
ориентиране на безработните, коментира икономистът Зорница Славова от ИПИ. Все още обаче никой не знае каква воля
за реформи ще има бъдещото правителство и доколко ще е склонен на радикални промени левият социален министър.
У нас между 70 и 100 млн. лв. на година от републиканския бюджет се харчат за субсидирани работни места. Тук не са
включени парите от еврофондовете, които се харчат за същото. Основната цел, която трябва да изпълняват програмите, и
мерките, платени с парите на данъкоплатците - да се помага на уязвимите групи в обществото, не е изпълнена,
коментират експертите. Именно програмите и мерките, насочени към връщане на пазара на труда на хората и
младежите с увреждания, хората над 50 г., са сред най-неуспешните. А тези за младежите с висше образование без стаж,
както и за хората поне със средно образование са най-успешни, защото най-много от преминалите през тях се
реализират. "Повече от логично е, че програмите и мерките за младите и образованите хора са най-успешни и че след
субсидираната заетост те остават на работа в тези фирми. Ако имат нужда да наемат хора, работодателите естествено ще
се насочат към програма, която им осигурява безплатен труд за шест месеца. Но изследването показва, че политиките са
се провалили за уязвимите групи, които именно трябва да са цел на субсидираната заетост", коментира Зорница Славова
от Института за пазарна икономика. Това е и препоръката в изследването: "трябва да се акцентира върху ефикасните
програми и мерки, а за тези със социален ефект акцентът трябва да бъде върху уязвимите групи". Това са безработни над
50 г., младежите, хората с трайно намалена работоспособност, без образование, хората без препитание в малките
градове и селата.
Бизнесът от своя страна настоява да се финансират програми основно към частния сектор
Не е случайно и че най-успешните програми са именно при него - "Реализация" и "Старт на кариерата", където над 65%
от работилите си намират после работа според изследването на социалното министерство. Българската стопанска камара
иска парите за заетост да са във фирмите - ако общината има нужда от ремонт на пътищата или от поддръжка на паркове
и зелени площи, да се дадат стимулираните работни места на съответните фирми. Защото само частният сектор може да
създава трайна заетост.
Драстичният пример за провал на политиките за субсидирана заетост е най-мащабната и скъпа, но пък най-неефективна
програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". Едва 13% от участвалите в нея си намират после работа,
показва единственото проучване за ефекта от политиките за пазара на труда. Програмата е по-неефективна дори от тази
за личен асистент на хора с увреждания, чиято основна цел не е последваща реализация на пазара на труда, а да
подпомогне хора, които нямат шанс да работят, тъй като в повечето случаи се грижат за свой близък. Защо изследването
се прави чак сега - 11 години след старта на "От помощи към заетост", никой от администрацията вероятно не може да
каже. При всяко приемане на националния план за заетост за съответната година работодателските организации
настояват социалното министерство да направи отчет за ефективността на програмите, за това как влияят на общата
безработица, но напразно. Година след година държавата изливаше милиони в каца без дъно, без да има реална
представа колко ефективен е всеки лев.
Сметната палата си направи труда да анализира най-голямата програма за периода 2004-2006 и установи, че чрез нея
трайно работно място са намерили едва 0.27% от преминалите безработни, или 800 души, при положение че са
похарчени над 350 млн. лв. Никой не обръща внимание на тези данни, а в периода 2009-2012 г. през програмата са
минали 200 000 безработни.
Сега и държавните експерти започнаха да признават неуспехите на политиките за субсидирана заетост. Дали политиците
ще ги чуят, е друг въпрос. Освен че предложеният състав на правителство подсказва управление с тежки компромиси,
догодина се задават местни избори. А практиката показва, че няма партия, която в такъв момент да гледа по-далеч от
собствения си интерес.
Вестник Стандарт
√ Служебните министри започват с отчетите
София. Отчет за извършената работа и за това какво са успели да направят ще започнат поетапно служебните министри
от кабинета на Георги Близнашки.
Първа работата на подресорните си ведомства ще отчете вицепремиерът Екатерина Захариева. Тя заедно с
икономическия екип ще кажат изпълнението на приоритетите в икономическата политика на кабинета. Поотделно
ресорните си ведомства ще отчетат министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов, министърът на
земеделието и храните Васил Грудев, министърът на околната среда и водите Светлана Жекова и министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова.
Очаква се до края на седмицата и другите министри да представят отчетите си.
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√ Депутатите подхванаха пенсиите на миньорите
София. С още година да се удължи сегашната разпоредба, по която НОИ изчислява и плаща пенсиите на работещи при
първа и втора категория. Това предвижда законопроект на ДПС, внесен в парламента. От БСП пък предлагат
разпоредбата да продължи да се прилага до края на 2017 г.
Според Кодекса за социално осигуряване от началото на 2015 г. изплащането на срочните пенсии трябва да започне от
частните професионални пенсионни фондове (ППФ). Няма обаче законови текстове, които да регламентират кой ще
плаща за стажа, натрупан преди създаването на ППФ - 2000 г.
Периодът от 2000 г. досега е недостатъчен за натрупването на средства за изплащането на нормална пенсия, смятат от
БСП. Една от причините е сивата икономика, тъй като не за всички осигурени от първа и втора категория труд са
постъпвали регулярно вноски по техните партиди. Не е решен и проблемът на хората, които са трупали стаж при първа и
втора категория преди 2000 г. и нямат партиди в ППФ.
Около 100 000 са работещите първа и втора категория труд в страната. От тях между 8000 и 9000 догодина ще изпълнят
условията и ако пожелаят, може да се пенсионират. Това ще означава 21.3 млн. лв. повече приходи за НОИ. Ако обаче
гратисният период се удължи до края на 2017 г., ще са необходими още 61.9 млн. лв. за 2016 г. и 103.6 млн. лв. за 2017 г.
√ Цанова: Не бива да допускаме нулева година по европрограмите
София. Не би трябвало да допускаме нулева година по оперативните програми. Това заяви по време на блиц контрол в
парламента вицепремиерът Илияна Цанова, отговорна за европейските фондове.
„През последните 3 месеца екипите работиха денонощно да отразят коментарите на ЕК по новите оперативни
коментари. Те бяха получени в първата половина на месец август, незабавно след като служебното правителство пое
своите постове. Коментарите бяха по-дълги от самите програми. Ние вече изпратихме ОП „Развитие на човешките
ресурси", другата програма, която ще бъде одобрена, е за подпомагане на най-нуждаещите се", заяви Цанова, цитирана
от агенция "Фокус".
До сега или поне до края на месец октомври ЕК е одобрила само 7 оперативни програми от 200 такива за целия съюз,
стана ясно на блиц парламентарния контрол.
Цанова посочи, че по ОП „Региони в растеж" и ОП „Околна среда" е имало промяна в подхода от страна на ЕС, но
правителството има концепция, която е съгласувана с всички заинтересовани страни. „Ако приемете тази концепция и
ако я приемете, може да бъде изпратена на комисия", посочи Илияна Цанова.
„Това забавяне и нулева година се дължи на решение на ЕК. Поради малкото одобрени комисии ЕК предприе
предоговаряне на целия бюджет за 2015 година. Неизползваните бюджети трябва да бъдат прехвърлени през 2015
година", поясни тя.
Според Цанова все още имаме възможност да предложим програми, които са готови за одобрение до 2015 година.
„Нулева година 2015-а не би трябвало да допускаме да имаме. Имаме още време да одобрим някои от оперативните
програми", каза Илияна Цанова.
√ Чакаме днес фалит за КТБ
Офертата за спасяване на банката с 5,2 млрд. няма стойност, обявиха от БНБ
София. Днес се очаква БНБ да обяви отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка, научи "Стандарт". Първата
стъпка към несъстоятелност ще бъде направена, след като бъде разгледан докладът на квесторите за финансовото
състояние на банката. Така най-после вложителите ще могат да получат гарантираните от държавата влогове до броени
дни. След отнемането на лиценза веднага се пристъпва към обявяване на несъстоятелност на банката. В срок от седмица
след тази дата вече трябва да са определени банките, които ще изплащат сумите до 196 хил. лв.
Мистериозни инвеститори обаче продължават да атакуват БНБ с гръмки оферти за спасяване на затворената банка, за да
отложат процедурата.
Във вторник малтиецът Никола Сукманджиев пусна писмо в БНБ, че представляван от него консорциум е готов да плати
веднага 5,2 млрд. лв. за капитализирането на трезора.
За да пресече спекулациите и неправдоподобните очаквания от новата група инвеститори около Сукманджиев, вчера
БНБ публикува неговото писмо за намеренията. В него обаче не се съдържа нищо конкретно и няма никаква стойност на
документ.
"Въпросното писмо не представя никаква правнообвързваща информация за правомощията на подателя и за
инвеститорите, които той твърди, че представлява. Липсват каквито и да е гаранции, че тези непосочени в писмото
кандидат-инвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. Освен всичко
това не е представено потвърждение от международна банка с добра репутация, която да гарантира възможност за
реализиране на "формула за повишаване на капитала в рамките до 5,2 млрд. лева", както се твърди в писмото",
съобщиха от БНБ. Изводът на централните банкери е, че предложението за реструктуриране на банката не може да бъде
разглеждано като сериозно.
Вчера пък от ЕПИК обявиха, че не са се отказали от намерението да спасяват банката с помощта на държавата. Писмото
им бе изпратено на интернет пощите на няколко издания. В БНБ обаче не е постъпвало нищо от ЕПИК, казаха за
"Стандарт" от там. В писмото се казва още, че очакванията са капиталовият недостиг в КТБ да е доста по-малък от
обявените от квесторите 4,3 млрд. лв., съответно споделените разходи ще са по-ниски.
Междувременно Константин Симеонов, адвокат на злополучния бивш собственик на КТБ, обяви пред ТВ7, че Цветан
Василев никога не се е отказвал да спаси банката. Банкерът в изгнание трябва да вземе своето бизнес решение
самостоятелно. Защитникът му обаче не го съветва да се връща в България.
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Вложители в банката пък подготвят колективен иск срещу страната ни в Страсбург, съобщи пред телевизия Нюз 7
председателят на партия "Другата България" Божидар Томалевски.
√ Правителството предлага закон за управление на европарите
София. Правителството се запозна на днешното си заседание с концепция за изготвяне на проект на закон за управление
на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от Министерски съвет. Според екипа на
вицепремиера Илияна Цанова, изготвил проекта, регламентирането на материята с подзаконови нормативни актове,
макар че създава предпоставки за по-голяма гъвкавост, има редица недостатъци като фрагментарност, липса на правна
сигурност и устойчивост на разпоредбите, неефективна система за обжалване.
Концепцията предвижда законът да даде решение на основните проблемни въпроси, идентифицирани през програмния
период 2007-2013 г. чрез три ключови реформи:
- установяване на административно-правни отношения между управляващите органи и бенефициерите;
- гарантиране правото на бенефициерите на обжалване на издаваните административни актове по реда на
административния процес;
- оптимизиране на правилата за извършване на финансови корекции.
Концепцията за разработване на закона следва да послужи като отправна точка за бъдещите краткосрочни и
средносрочни мерки за оптимизиране на системата за управление на средствата от ЕС и повишаване на нейната
ефективност и ефикасност, смятат вносителите. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното изпълнение на
програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.
investor.bg
√ Половината от пенсионерите у нас са в риск от бедност
Учените препоръчват спешни реформи в социалните системи
В България над 50 процента от пенсионерите са в риск от бедност. Това обяви днес доц. Кремена Борисова от БАН при
представянето на сборника "Демографската ситуация и развитието на България", който съдържа 67 доклада от 85 учени
от Института, съобщи БТА.
В същото време делът на бедните хора от тази възрастова група в ЕС е под 25 процента и за двата пола.
По данни на Евростат за 2013 година България отново е на първото място в негативна класация в ЕС за риск от бедност.
Според тези данни 48% от гражданите у нас са в риск от социално изключване или 3,49 млн. българи. Сравнението с 2008
година показва, че ситуацията в страната се влошава – тогава под риск попадат 44,8% от българите или общо 3,42 млн.
души.
Според данните от докладите на БАН у нас възрастните хора стават все повече, а по-младите, които работят, са все помалко, което е предизвикателство за всички системи - на здравеопазването, социалните услуги и на пенсионната
система. По думите на доц. Борисова обаче не бива да следваме "сляпо" примерите на по-богатите стареещи общества,
защото трябва да отчитаме, че възрастните хора у нас не са хомогенна група и политиките към тях трябва да са
диференцирани.
Според учените има тенденция за намаляване на смъртността в България, включително и на детската смъртност, но това
става с твърде бавни темпове и страната ни изостава по този показател спрямо другите страни от ЕС. Последните данни
показват, че при жените у нас смъртността е най-висока в ЕС, а при мъжете - е една от най-високите, съобщи още доц.
Кремена Борисова. По думите й затова учените отправят препоръка към политиците да се направят реформи в здравната
ни система, които да осигурят на населението нормален достъп до здравна помощ.
Авторите на демографските изследвания посочват, че е необходимо да се стимулира раждането на повече деца в
българските семейства, но това да не пречи на реализацията на родителите и тя да е свързана с по-високото им
образование.
Необходимо е да има нови критерии за по-ефективно и по-справедливо разпределение на детските надбавки и на
семейните помощи у нас. Това трябва да стане чрез диференциран подход, съобразен с линията на бедността и с
минималния гарантиран доход.
Друг тревожен факт от изследванията е, че сега на близо 80 процента от територията на България има обезлюдяващи се
селски райони, в които е съсредоточена над 70 процента от обработваемата земя у нас, коментира доц. Борисова.
Сборникът с демографските изследвания на БАН ще бъде предоставен на министерства и на всички институции, имащи
отношение към демографските проблеми.
√ Кабинетът предлага принципа „замърсителят плаща” в управлението на водите
Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Промени в Закона за водите, с които се въвежда принципът „замърсителят плаща”, предлага служебният кабинет. На
днешното си заседание Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите.
Предложените промени са в изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на
Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., съобщават от пресслужбата на кабинета.
С новите текстове се ускорява процесът по определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения
за питейно-битово водоснабдяване. Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на
Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в
морските води.
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Отстраняват се пропуски в транспонирането на две директиви с цел избягване на процедури за нарушение. Отменят се и
някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто
му прилагане.
√ Правителството одобри промени за по-прозрачна и ефективна ДКЕВР
Предложението за избор на състава на Комисията от парламента, а не от Министерския съвет, трябва да бъде
подкрепено и от депутатите
Служебният кабинет одобри и предложи на депутатите да приемат промените в Закона за енергетиката, които целят подобра и по-прозрачна работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Те предвиждат назначаването и освобождаването на председателя и членовете на Комисията да става от Народното
събрание, а не както досега – от Министерския съвет. Законопроектът предвижда още и заинтересовани български
юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация за работа с обществена полза, също да могат да номинират
членове на регулатора.
Това ще става чрез народните представители в парламента, посочват от пресслужбата на Министерския съвет.
Право да посочват членове на ДКЕВР ще имат още и национално представените организации на работодателите и
синдикатите.
Според авторите на законопроекта изискванията за публичност на процеса на номиниране и избор на членове на
регулатора ще позволи широк дебат и оценка на съответните кандидатури.
Законопроектът залага още на разделянето на Комисията на две специализирани състава – отговарящ за енергетиката и
за водоснабдяването и канализацията. Двата състава ще могат да взимат самостоятелни решения.
За да бъде подобрена прозрачността на работата на ДКЕВР ще има по-малък брой закрити заседания на специфичните
състави. Те ще бъдат провеждани единствено в случаите, когато се разглежда защитена по закон информация.
Регулаторът ще бъде задължен да публикува и протоколите от откритите заседания и обществените обсъждания, както и
начина, по който са гласували членовете на Комисията при вземане на решенията.
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