Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Реформа не се прави с ръст на данъци и осигуровки
Трябва да се подобри събираемостта и да се стимулира икономиката, казва Васил Велев
Пенсионна реформа не се прави с вдигане на данъците и осигуровките. Това ще доведе допълнителна стагнация на
пазара на труда. Вместо това трябва да насочим усилията към ръст на икономиката, ръст на заетостта, увеличаване на
събираемостта на осигуровките и намаляване на преразходите в системата. Това коментира в студиото на "Добро утро,
България!" по ТВ 7 председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той подчерта, че месец-два ръст във възрастта за пенсиониране е твърде плавен ръст, който ни отдалечава от търсения
резултат.
Велев призова политиците да спазват предизборните си обещания и да не вдигат данъци и осигуровки, защото нямат
мандат за това от българските граждани. Вместо това да се премине към решаване на истинските проблеми в системата
какъвто са например многото инвалидни пенсии.
Българска национална телевизия
√ Преговорите за пенсионната реформа продължават
Ново предложение за промяна в начина на пенсиониране. След днешната работна среща в социалното министерство
стана ясно, че има идея за изравняване на стажа за пенсия между мъжете и жените. Предложението се подкрепя и от
синдикатите, и от бизнеса. Предстои да бъде обсъдено допълнително.
Засега не се знае какъв ще бъде ефектът и дали това ще доведе до повишаване или намаляване на пенсиите. Днес
социалните партньори си стиснаха ръцете и да променят начина на изчисляване на пенсиите. Вместо да се вземат
доходите на годишна база, ще се изчисляват спрямо сумите всеки месец.
Обмисля се повишаване и на тавана на пенсиите и от 35 на сто от максималния осигурителен доход той да стане 45%.
Ще се затегне и достъпът до НОИ като се повишат минималните критерии – в момента пенсия се взима при най-малко 15
години стаж и навършени 65 години.
Стажът за пенсиониране на жените и мъжете да се изравни?
Тинка Радева има близо 25 години стаж. Последните 10 работи в магазин за сладки и кафе. Не се оплаква, но и не приема
новото предложение да работи колкото мъжете.
Тинка Радева: При положение че жените се изхабяват повече от мъжете, защото гледат и деца и домакинство може би
трябва да има някакъв толеранс от 2-3 години. Зависи от гледната точка, ако питате мъж, ще кажат що пък те да не
работят повече.
Макар и още официално необсъдена идеята се приема и от синдикати, и от бизнеса. Което означава, че ако се облече в
закон, жените ще догонват мъжете с още 3 години. В момента нужният стаж за пенсия е 35 години за жените и 38 за
мъжете.
Сред аргументите са, че жените живеят по-дълго, а работят по-малко от мъжете.
Ивелин Желязков – Асоц. на индустриалния капитал: Изискванията за жените са по-малка възраст и по-малък стаж, от
друга страна не само в България навсякъде жените живеят по-дълго от мъжете респективно ползват по-дълго време
пенсионни права, което най-малкото е несправедливо.
По данни на НОИ жените получават средно със 6 години по-дълго пенсия от мъжете.
Видеото може да видите тук.
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√ Стажът за пенсия за мъжете и жените може да се изравни
Стажът за пенсия на мъжете и жените също може да се изравни, както възрастта. Това е най-новото предложение в
дискусиите за пенсионната реформа, ръководени от вицепремиера Ивайло Калфин. Във варианта от миналата седмица
се предвижда стажът за мъжете да нараства до 40 г., а за жените – до 37 г. От 1 януари стажът се увеличи с 4 месеца и
стана 35 г. за жените и 38 г. за мъжете. Няма разработени варианти как точно ще се направи промяната, НОИ тепърва ще
прави разчети. Предвижда се мъжете и жените да излизат в пенсия на 65 г. през 2037 г.
“Има логика в предложението, още повече че се предвижда изравняване на възрастта и това, че например годините за
майчинство се броят за осигурителен стаж”, коментира пред “Сега” шефът на Асоциацията на индустриалния капитал
Васил Велев. Той не каза от кого е дошла идеята.
Във втората среща за пенсионната реформа не е постигнат съществен напредък – само по две точки има консенсус.
Социалните партньори и депутатите са се разбрали да се промени формулата за изчисляване на индивидуалния
коефициент, от който се определя и пенсията. Коефициентът на бъдещите пенсионери ще се изчислява като сбора от
отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеците, в които човек се е осигурявал) се раздели на броя на
месеците. Това няма да важи за вече отпуснатите пенсии, а само за новите.
“Този метод ще прецизира изчисленията и по-точно ще отчете приноса на лицето в осигурителната система. Ще изглади
отклоненията на личния от средния осигурителен доход. В сравнение със сегашния метод той не е толкова чувствителен
към доходите в края на кариерата, а отразява равномерно приноса през целия осигурителен стаж”, обясни съветникът по
пенсионната реформа на Калфин Николай Николов. Той отказа да каже категорично дали новият начин за смятане ще
доведе до повече случаи на намаляване на пенсиите или до увеличаване. “Целта не е да се увеличат или намалят
пенсиите на хората, а да се постигне по-голяма точност”, каза Николов. Според Васил Велев новият метод е посправедлив. Според мотивите мярката няма да доведе до съществена промяна в разходите за пенсии, а само до
“преразпределение на средствата”.
Не е постигнато съгласие за отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. от формулата, защото това ще доведе до
намаляване на по-голяма част от новите пенсии. Друг въпрос, за който няма консенсус, но ще се обсъжда, е таванът за
старите пенсии от 2018 г. да стане 40% или 45% от максималния осигурителен доход. През 2018 г. се предвижда за новите
пенсионери да няма ограничение.
УЛЕСНЕНИЕ
НАП пусна нова услуга – всеки, който има ПИК от приходната агенция, може да провери вноските си за втора пенсия.
Справката е онлайн и е безплатна. Издаването на ПИК също е безплатно.
eurobulgaria.net
√ КИА стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Колежът по икономика и администрация – Пловдив стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ). Лично председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев информира президентът на КИА проф. дпн
Георги Манолов, че Националния съвет на браншовата организация е взел единодушно решение Колежът да бъде приет
за член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (вж. Протокол № 29 от 23.01.2015 г.). Препоръки за КИА
дадоха „Корпорация за технологии и иновации” АД, както и Стара планина холд АД, които успешно си партнират с
висшето училище.
Пред членовете на Националния съвет на АИКБ пом.-ректорът на КИА гл.ас. Иван Петров представи най-динамично
развиващият се колеж в страната. Той презентира актуалните специалности, по които се обучават студентите и наблегна
на отличното взамодействие с бизнеса в региона. Колежът е в топ 3 по престиж сред работодателите в Пловдив и
областта, показва Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 г. Пом.-ректорът на КИА представи и
проектът за преобразуване на Колежа във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Мисията на ВУСИ е да бъде
модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното
управление, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри. От своя страна председателят на УС на АИКБ
Васил Велев изрази увереност, че висшето училище ще се включи активно в дейността на Асоциацията за постигане на
целите и приоритетите на браншовата организация. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества,
над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 340 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от
регионални камари, обхващащи 92 общини в страната и участва в Икономическия и социален съвет на Република
България, както и в Европейския икономически и социален съвет. В това отношение Колежът по икономика и
администрация може да бъде полезен партньор при разработването на политики и привнасянето добри практики за
създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на икономиката като цяло. КИА и АИКБ вече имат успешно
сътрудничество по проект за „Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в
Колежа по икономика и администрация – Пловдив”. Партньорството допринася за по-добрата подготовка на студентите,
обогатява знанията им и помага при реализацията им на пазара на труда. Ръководството на КИА изрази готовност за
съдействие на АИКБ при организирането и провеждането на кръгли маси, дискусии, семинари и дебати по актуални
теми. Супер модерната база на Колежа предоставя отлични условия за делови прояви, а експертният потенциал на
доказалите се професионалисти в различни области на науката може да бъде неоценим помощник при формирането на
предложения за по-добър социално-икономически климат в страната. КИА ще подпомага Асоциацията на индустриалния
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капитал в България при изграждането на устойчив модел за постигане на по-високи нива на заетост, интеграция и
качество на околната среда, в съответствие с нормите на Европейския съюз.
news.bg
√ АИКБ с десет предложения към правителството
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправи към вицепремиера Бъчварова
обръщение, в което са посочени десет предложения на бизнеса към правителството, подбрани сред многобройните
идеи на предприемачите по признак „най-много потърпевши".
Според бизнеса те ще са от полза за постигане на по-добра среда за развитие на предприемачеството.
І. Такса битови отпадъци да се определя на база генерираните отпадъци.
В съответствие с промените в Закона за местните данъци и такси е изготвен и внесен в Министерския съвет проект на
Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за
определяне на таксата за битови отпадъци по закона за местните данъци и такси. Проектът на Методика е изготвен от
работна група с участието на бизнеса и общините. С приемането й ще се постигне справедливо въвеждане и прилагане в
практиката на принципа „замърсителят плаща" - нещо, към което сме се стремили в продължение на години и което ще
ни доближи до добрите европейски практики.
ІІ. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат
първите 3 дни болничен на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО) и да се възстанови предишното положение.
ІІІ. Да отпадне допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. клас) и
за работещите по трудово правоотношение, по аналогия с нормите за служебно правоотношение.
Приемането на такова предложение, освен премахване на анахронизъм без аналог в европейските страни, ще създаде
възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане е препятстватно понастоящем от
по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани.
ІV. Служебно вписване на годишни финансови отчети в Търговския регистър, след като са предадени в НСИ / НАП.
Разрешаването на този проблем се състои в отмяната на задължението за обявяване, което може да се реализира чрез
отмяна на т. 1 от чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството и на раздел XX от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за
водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.
След като в НАП и НСИ се представя финансовата информация за търговеца в съответните срокове, е неясна
необходимостта да се подава финансов отчет и в Търговския регистър към АВп.
V. Да се преустанови зачитането за трудов стаж по отношение на правото на платен годишен отпуск.
Когато работничка или служителка ползва отпуск за бременност и раждане (по чл. 163 от КТ), отпуск за отглеждане на
дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ), това време се зачита за придобит трудов стаж, респ. се придобива право на
платен годишен отпуск за периода, в който е ползван отпуск на посочените основания, без ефективно да е престиран
труд. Т. е. придобива се право на редовен платен годишен отпуск на основание, че е ползван друг отпуск.
VІ. Да отпадне изискването за представяне на свидетелства за съдимост.
Това предложение се основава на Закона за електронното управление (чл. 2, ал. 1), по смисъла на който
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени
услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или
създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.
VІІ. Удостоверение за липса на задължение от НАП да става служебно.
Аргументите за това предложение са аналогични на изложените в предходната точка.
VІІІ. При договарянето на минималните осигурителни доходи да се прилага швейцарското правило за база и резултат
там, където няма споразумение.
След като т. нар „швейцарско правило" е норма при индексирането на пенсиите, т.е. на изхода на системата, логично е
същото правило да се прилага и при определянето на базата за размера на осигуровките, т. е. на входа на системата. По
този начин ще се постигне по-адекватна обвързаност на плащанията по отношение на икономическите дейности, за
които няма постигната споразумение между синдикати и работодатели.
ІХ. Договаряне на минималната работна заплата по икономически дейности.
Размерът на минималната работна заплата следва да се определя чрез договаряне между социалните партньори на
диференцирани стойности на МРЗ по икономически дейности. Административното повишаване на доходите оставя
много от работната сила, особено нискоквалифицираните работници, извън пазара на труда. Основната цел на
политиката на пазара на труда не трябва да бъде изкуственото покачване на доходите на нископлатените работници, а
повишаване на заетостта - нископлатеният труд има своите социални измерения, но липсата на труд може да има
катастрофални последствия както за икономиката, така и в личен план. Административното определяне на все по-висока
МРЗ, при липса на икономически предпоставки и договореност между синдикати и работодатели не отчита финансовото
състояние на отделните фирми и съсипва малките и средните предприятия в редица икономически дейности и общини.
Х. Да се въведе понятието „микросубект" в Закона за счетоводството.
Микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Ако няма
специални правила за микропредприятията, за тях се прилагат правилата, които важат за малките предприятия. Тези
правила налагат върху тях административна тежест, която е непропорционална на тяхната големина и следователно
създават относително по-тежки условия за микропредприятията в сравнение с другите предприятия. Ето защо съгласно
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разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС е възможно държавите-членки да освобождават микропредприятията от някои
задължения, приложими за малките предприятия, които биха довели до ненужно голяма административна тежест за тях.
Предлагат се критериите за определяне на едно предприятие като микросубект по Закона за счетоводството да бъдат
граничните от Директивата, а именно да отговаря най-малко на които и да е две от следните три условия:
обща балансова стойност - до левовата равностойност на 350 000 евро;
годишен оборот - до левовата равностойност на 700 000 евро;
среден брой на наетите лица през финансовата година - до 10.
Следвайки директивата, се предлага микросубектите да бъдат освободени от някои задължения, вменени им по Закона
за счетоводството, а именно: съставяне на доклад за дейността; предоставяне на информация по „Предоставени аванси и
натрупани приходи" и по „Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди"; съставяне на бележки към финансови
отчети; публикуване на годишните финансови отчети. В допълнение към изложеното предлагаме микросубектите да
изготвят само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. По този начин от облекченията ще се
възползват близо 90% от регистрираните в Република България търговци.
√ Бизнесът предлага ключови проекти да се финансират през борсата
Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар се обърнаха към
правителството с писмо за предприемане на мерки, които според тях биха довели до намаляване на бюджетния дефицит
и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата. Идеята е да се мобилизират вътрешни
ресурси, съсредоточени в местния бизнес и привлекат чуждестранни инвеститори.
Зад нея застават Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска
фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската
асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Основните предложения за набиране на свеж паричен ресурс, посочени в писмото, са свързани с борсова приватизация
на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с финансиране на инфраструктурни проекти през Българска
Фондова Борса.
Първата предложена мярка е борсовата приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия. Според
асоциациите тя е успешно приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от
държавни предприятия, са предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс.
По преценка на експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от
продажба на дяловете да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение,
като при това държавата ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Предприятия, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са Български Енергиен Холдинг ЕАД,
Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска
банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД.
Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през Българска фондова борса, като се привлича
частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория попадат проекти като строителство
на магистралите „Хемус" и „Черно море", и тунела „Шипка".
Механизмът за осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален
капитал. Новото дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу
което получава правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен
период от време чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса,
където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и
чуждестранни инвеститори.
Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на бюджетния
дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона, набиране на
значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за
увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен, привличане
вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и стратегически
инвеститори, силно положителни сигнали към институциите на ЕС.
По данни на Комисия за финансов надзор за деветмесечието на 2014 г. в местните институционални инвеститори (без
банките), са акумулирани активи на приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде
използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че
финансовата система е свръх ликвидна, за което свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните
инвеститори към аукционите на ДЦК.
В заключение се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на
средства за големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани,
България ще стане атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си.
Браншовите бизнес асоциации изразяват готовност за активно участие в работни групи по намирането на конкретни
решения за справянето с дефицита и намирането на нови източници за финансиране на държавния бюджет в
дългосрочен план.
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Вестник Капитал Daily
√ Бизнес асоциации искат приватизация през борсата и условия да финансират пътни проекти
Държавата да е по-активна в използването на потенциала на местните инвеститори поискаха представители на бизнеса и
инвестиционната общност в писмо до премиера Борисов и представители на изпълнителната власт. В него те посочват,
че разполагат с близо 11 млрд. лв., които биха вложили в приватизация и изграждане на инфраструктурни обекти в
страната. Така според тях ще се помогне за ограничаване на бюджетния дефицит. Предложението им звучи познато и
вече е правено през последните години до различни управляващи, но реално движение в тази посока няма. Браншовите
асоциации изразяват готовност да участват в работни групи, които заедно с правителството да структурират дългосрочна
програма за финансиране на бюджетния дефицит.
Какво предлагат асоциациите
Писмото е изготвено от Асоциацията на индустриалния капитал в България, КРИБ, Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса, Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества. Първата предложена мярка
е приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия и се прилага примерът на Полша и Румъния.
"Предложението ни е с цел пълно покриване на бюджетния дефицит да бъде извършена борсова приватизация на
миноритарни дялове (20-25%) от държавни предприятия", пише в писмото. По преценка на експертите от асоциациите
това може да се случи до 6 месеца след взимането на политическото решение, като държавата ще запази стратегическия
контрол върху всяко от дружествата.
Втората възможност е чрез финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ. Механизмът за това минава през
създаването на държавно акционерно дружество с минимален капитал. То сключва концесионен договор, по силата на
който се задължава да изпълни проект, например строежа на магистралите "Хемус", "Черно море" и тунела "Шипка".
Дружеството получава и правото да събира приходите от експлоатацията на тези обекти чрез тол-такси. Впоследствие то
увеличава капитала си през борсата, като така привлича ресурс от банките, пенсионните фондове, застрахователите,
управляващите дружества и чуждестранните инвеститори. Друг начин за финансиране на такъв тип проекти е чрез
емитиране на облигации на БФБ.
Финансовата система е свръхликвидна
Браншовите асоциации добавят, че по данни към края на деветмесечието на 2014 г. пенсионните фондове управляват
активи на стойност 7.9 млрд. лв., общозастрахователните компании - 2.1 млрд. лв., животозастрахователните - 1.3 млрд.
лв., а договорните фондове - 0.8 млрд. лв. Те уточняват, че банковият сектор също разполага със значителен ресурс, така
че финансовата система е свръхликвидна, и дават пример с големия интерес към аукционите на ДЦК. Според писмото
ползите за държавата ще са бързо покриване на бюджетния дефицит, Реализация на инфраструктурни проекти от
стратегическо значение за България и региона, набиране на значителен ресурс при запазване на държавния контрол
върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за увеличаване ефективността, създаване на нова практика
на привличане на местен и чужд частен, привличане вниманието на международната инвестиционна общност към
страната и привличане на портфейлни и стратегически инвеститори, силно положителни сигнали към институциите на ЕС.
Вестник Дума
√ Предлагат държавата да продаде дялове от ключови предприятия
Държавата да набере свеж ресурс, като продаде миноритарни дялове от ключови държавни предприятия чрез продажба
през борсата, предлагат шест организации, които са изложили предложението си в писмо до правителството. Според
организациите предприятията, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са Български енергиен холдинг,
"Булгартрансгаз", Електроенергиен системен оператор, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", Българска банка за
развитие, Летище София, Агенция дипломатически имоти в страната.
Тези мерки щели да доведат до намаляване на бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във
финансовата сметка на държавата.
Зад идеята застават Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската
фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската
асоциация на управляващите дружества (БАУД).
По преценка на експерти от организациите процедурата по борсовата приватизация на миноритарни дялове от
държавни предприятия може да бъде организирана и осъществена и средствата от продажба на дяловете да постъпят в
държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение, като при това държавата ще запази
стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Другият подход включва финансиране на инфраструктурни проекти през Българската фондова борса, като се привлича
частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория попадат проекти като
строителството на магистралите "Хемус" и "Черно море" и тунела "Шипка".
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Вестник Стандарт
√ Бизнесът: Наберете на борсата пари за магистрали
Държавата да приватизира малки дялове от привлекателни дружества, искат инвеститори
Важни инфраструктурни проекти, за които няма осигурено финансиране от фондовете на ЕС, може да бъдат реализирани
чрез набиране на средства през Българската фондова борса. Това предлагат представители на бизнеса и участници на
капиталовия пазар у нас. КРИБ, АИКБ, Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества и асоциациите на
инвестиционните посредници и на управляващите дружества са изпратили писмо до премиера Бойко Борисов и
икономическите вицепремиери и министри, в което описват механизма за осъществяване на подобна инвестиция.
За целта трябва да се създаде държавно акционерно дружество с минимален капитал, което на концесия да изпълнява
проекти за строителство например на магистрали и след това да ги поддържа, като събира тол-такси. Дружеството може
да набере ресурс чрез увеличение на капитала си през Българската фондова борса. Подобна схема би привлякла силен
инвеститорски интерес, убедени са представителите на бизнеса. В акции на БФБ инвестират банки, пенсионни фондове,
застрахователи, управляващи дружества и чуждестранни инвеститори, като по данни на Комисията за финансов надзор
към края на септември 2014 г. местните институционални инвеститори (без банките) са акумулирали активи за около 11
млрд. лв.
"Този ресурс може да бъде използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина, като ще
привлече вниманието и на портфейлни инвеститори, включително и отвън", се посочва в писмото до премиера. По този
начин може да бъдат реализирани магистралите "Хемус" и "Черно море", както и тунелът "Шипка", записани в
правителствената програма.
Представителите на бизнеса за пореден път призовават държавата да пусне на борсата миноритарни дялове от
държавни дружества и в същото време запази стратегическия си контрол във всяко от тях. Това ще доведе до привличане
на свеж паричен ресурс и намаляване на бюджетния дефицит. Подобна мярка е имала голям успех в Полша и Румъния.
Предприятията, към които има инвеститорски интерес у нас, са БЕХ, "Булгартрансгаз", Електроенергиен системен
оператор, АЕЦ "Козлодуй', ТЕЦ "Марица-изток 2", Българска банка за развитие, "Летище София" и Агенция
дипломатически имоти в страната.
darikfinance.bg
√ Бизнесът иска държавата да съживи фондовия пазар
Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар предлагат набиране на
свеж парен ресурс с борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с финансиране на
инфраструктурни проекти през БФБ.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците
(КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса (БФБ),
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на
управляващите дружества (БАУД) се обръщат към правителството с писмо за предприемане на мерки, които биха довели
до намаляване на бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата.
Първата предложена мярка - борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия е успешно
приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от държавни предприятия, са
предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс.
По преценка на експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от
продажба на дяловете да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение,
като при това държавата ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Предприятия, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са Български Енергиен Холдинг ЕАД,
Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска
банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД.
Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през Българска фондова борса, като се привлича
частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория попадат проекти като строителство
на магистралите „Хемус“ и „Черно море“, и тунела „Шипка“.
Механизмът за осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален
капитал. Новото дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу
което получава правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен
период от време чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса,
където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и
чуждестранни инвеститори.
Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на бюджетния
дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона, набиране на
значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за
увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен, привличане
вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и стратегически
инвеститори, съчетано със силно положителни сигнали към институциите на ЕС.
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По данни на Комисия за финансов надзор за деветмесечието на 2014 г. в местните институционални инвеститори без
банките, са акумулирани активи на приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде
използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че
финансовата система е свръх ликвидна, за което свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните
инвеститори към аукционите на държавни ценни книжа.
В заключение се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на
средства за големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани,
България ще стане атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си.
profit.bg
√ Ефективни начини за редуциране на бюджетния дефицит
Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар – Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса (БФБ), Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества
(БАУД) – се обръщат към правителството с писмо за предприемане на мерки, които биха довели до намаляване на
бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата. Идеята е да се
мобилизират вътрешни ресурси, съсредоточени в местния бизнес и привлекат чуждестранни инвеститори. Основните
предложения за набиране на свеж паричен ресурс, посочени в писмото, са свързани с борсова приватизация на
миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с финансиране на инфраструктурни проекти през Българска
фондова борса. Първата предложена мярка - борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, е
успешно приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от държавни
предприятия са предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс. По преценка на
експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от продажба на дяловете
да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение, като при това държавата
ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата. Предприятия, които биха предизвикали силен
инвеститорски интерес, са Български Енергиен Холдинг ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор
ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция
дипломатически имоти в страната ЕООД. Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през
Българска фондова борса, като се привлича частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази
категория попадат проекти като строителство на магистралите „Хемус“ и „Черно море“, и тунела „Шипка“. Механизмът за
осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален капитал. Новото
дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу което получава
правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен период от време
чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса, където имат
възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и чуждестранни
инвеститори. Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на
бюджетния дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона,
набиране на значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална
експертиза за увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен,
привличане вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и
стратегически инвеститори, силно положителни сигнали към институциите на ЕС. По данни на Комисия за Финансов
Надзор за деветмесечието на 2014г. в местните институционални инвеститори (без банките), са акумулирани активи на
приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде използван за инвестиране в българската
икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че финансовата система е свръх ликвидна, за което
свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните инвеститори към аукционите на ДЦК. В заключение
се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на средства за
големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани, България ще стане
атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си. Браншовите бизнес
асоциации изразяват готовност за активно участие в работни групи по намирането на конкретни решения за справянето с
дефицита и намирането на нови източници за финансиране на държавния бюджет в дългосрочен план.
investor.bg
√ Пет бизнес асоциации предлагат приватизация на енергийни компании през борсата
АИКБ, КРИБ, БАДДПО, БАЛИП и БАУД предлагат и финансиране на инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар
Пет бизнес асоциации предлагат мерки за намаляване на бюджетния дефицит и привличане на свеж паричен ресурс във
финансовата сметка на държавата чрез борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и
с финансиране на инфраструктурни проекти през Българска фондова борса. Писмото до премиера Бойко Борисов е
подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БДДПО),
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Българска фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и
Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Идеята на асоциациите е да се мобилизират вътрешни ресурси, съсредоточени в местния бизнес, и да се привлекат
чуждестранни инвеститори.
Първата предложена мярка - борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, е успешно
приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от държавни предприятия са
предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс.
По преценка на експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от
продажба на дяловете да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение,
като при това държавата ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Предприятия, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са Български енергиен холдинг ЕАД,
Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска
банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД, смятат от асоциациите.
Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през Българска фондова борса, като се привлича
частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория попадат проекти като
строителство на магистралите „Хемус“ и „Черно море“ и тунела „Шипка“.
Механизмът за осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален
капитал, предлагат асоциациите. Новото дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да
изпълни проекта, срещу което получава правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията
на обекта за определен период от време чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през
Българска фондова борса, където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи
дружества и чуждестранни инвеститори.
Писмото е изпратено още до вицепремиерите Томислав Дончев и Ивайло Калфин, както и до министрите Владислав
Горанов, Лиляна Павлова, Теменужка Петрова и Божидар Лукарски. Освен от петте асоциации, то е подписано и от БФБСофия АД.
Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на бюджетния
дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона, набиране на
значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за
увеличаване на ефективността, привличане на вниманието на международната инвестиционна общност и на портфейлни
и стратегически инвеститори.
По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за деветмесечието на 2014 г. в местните институционални инвеститори
(без банките) са акумулирани активи на приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде
използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че
финансовата система е свръхликвидна, за което свидетелства и повишеният интерес от страна на институционалните
инвеститори към аукционите на ДЦК.
В заключение се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на
средства за големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани,
България ще стане атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си.
Браншовите бизнес асоциации изразяват готовност за активно участие в работни групи по намирането на конкретни
решения за справянето с дефицита и намирането на нови източници за финансиране на държавния бюджет в
дългосрочен план.
В миналото чрез БФБ-София АД и на търгове от масовата приватизация са продадени държавни акции в редица
компании като Булгартабак холдинг АД, БТК АД, Софарма АД, Монбат, Проучване и добив на нефт и газ АД, М+С
Хидравлик АД, ЧЕЗ Разпределение България, Енерго-Про Мрежи, ЕВН Електроразпределение АД и други.
cross.bg
√ Бизнесът: Наберете на борсата пари за магистрали
Важни инфраструктурни проекти, за които няма осигурено финансиране от фондовете на ЕС, може да бъдат реализирани
чрез набиране на средства през Българската фондова борса. Това предлагат представители на бизнеса и участници на
капиталовия пазар у нас. КРИБ, АИКБ, Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества и асоциациите на
инвестиционните посредници и на управляващите дружества са изпратили писмо до премиера Бойко Борисов и
икономическите вицепремиери и министри, в което описват механизма за осъществяване на подобна инвестиция.
За целта трябва да се създаде държавно акционерно дружество с минимален капитал, което на концесия да изпълнява
проекти за строителство например на магистрали и след това да ги поддържа, като събира тол-такси. Дружеството може
да набере ресурс чрез увеличение на капитала си през Българската фондова борса. Подобна схема би привлякла силен
инвеститорски интерес, убедени са представителите на бизнеса. В акции на БФБ инвестират банки, пенсионни фондове,
застрахователи, управляващи дружества и чуждестранни инвеститори, като по данни на Комисията за финансов надзор
към края на септември 2014 г. местните институционални инвеститори (без банките) са акумулирали активи за около 11
млрд. лв.
"Този ресурс може да бъде използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина, като ще
привлече вниманието и на портфейлни инвеститори, включително и отвън", се посочва в писмото до премиера. По този
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начин може да бъдат реализирани магистралите "Хемус" и "Черно море", както и тунелът "Шипка", записани в
правителствената програма.
Представителите на бизнеса за пореден път призовават държавата да пусне на борсата миноритарни дялове от
държавни дружества и в същото време запази стратегическия си контрол във всяко от тях. Това ще доведе до привличане
на свеж паричен ресурс и намаляване на бюджетния дефицит. Подобна мярка е имала голям успех в Полша и Румъния.
Предприятията, към които има инвеститорски интерес у нас, са БЕХ, "Булгартрансгаз", Електроенергиен системен
оператор, АЕЦ "Козлодуй', ТЕЦ "Марица-изток 2", Българска банка за развитие, "Летище София" и Агенция
дипломатически имоти в страната.
money.bg
√ Ключови проекти да се финансират през борсата, предлага бизнесът
Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар се обърнаха към
правителството с писмо за предприемане на мерки, които според тях биха довели до намаляване на бюджетния дефицит
и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата. Идеята е да се мобилизират вътрешни
ресурси, съсредоточени в местния бизнес и привлекат чуждестранни инвеститори.
Зад нея застават Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска
фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската
асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Основните предложения за набиране на свеж паричен ресурс, посочени в писмото, са свързани с борсова приватизация
на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с финансиране на инфраструктурни проекти през Българска
Фондова Борса.
Първата предложена мярка е борсовата приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия. Според
асоциациите тя е успешно приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от
държавни предприятия, са предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс.
По преценка на експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от
продажба на дяловете да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение,
като при това държавата ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Предприятия, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са Български Енергиен Холдинг ЕАД,
Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска
банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД.
Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през Българска фондова борса, като се привлича
частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория попадат проекти като строителство
на магистралите „Хемус" и „Черно море", и тунела „Шипка".
Механизмът за осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален
капитал. Новото дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу
което получава правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен
период от време чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса,
където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и
чуждестранни инвеститори.
Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на бюджетния
дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона, набиране на
значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за
увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен, привличане
вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и стратегически
инвеститори, силно положителни сигнали към институциите на ЕС.
По данни на Комисия за Финансов Надзор за деветмесечието на 2014г. в местните институционални инвеститори (без
банките), са акумулирани активи на приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде
използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че
финансовата система е свръх ликвидна, за което свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните
инвеститори към аукционите на ДЦК.
В заключение се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на
средства за големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани,
България ще стане атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си.
Браншовите бизнес асоциации изразяват готовност за активно участие в работни групи по намирането на конкретни
решения за справянето с дефицита и намирането на нови източници за финансиране на държавния бюджет в
дългосрочен план.

9

novinitednes.net
√ Ефективни начини за редуциране на бюджетния дефицит
Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар – Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса (БФБ), Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества
(БАУД) – се обръщат към правителството с писмо за предприемане на мерки, които биха довели до намаляване на
бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата. Идеята е да се
мобилизират вътрешни ресурси, съсредоточени в местния бизнес и привлекат чуждестранни инвеститори. Основните
предложения за набиране на свеж паричен ресурс, посочени в писмото, са свързани с борсова приватизация на
миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с финансиране на инфраструктурни проекти през Българска
фондова борса. Първата предложена мярка - борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, е
успешно приложена в Полша и Румъния, които чрез успешна продажба през борсата на дялове от държавни
предприятия са предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс. По преценка на
експерти от асоциациите процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от продажба на дяловете
да постъпят в държавния бюджет в рамките на 6 месеца от взимането на политическо решение, като при това държавата
ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата. Предприятия, които биха предизвикали силен
инвеститорски интерес, са Български Енергиен Холдинг ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор
ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Българска банка за развитие АД, Летище София ЕАД, Агенция
дипломатически имоти в страната ЕООД. Другият подход включа финансиране на инфраструктурни проекти през
Българска фондова борса, като се привлича частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази
категория попадат проекти като строителство на магистралите „Хемус“ и „Черно море“, и тунела „Шипка“. Механизмът за
осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален капитал. Новото
дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу което получава
правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен период от време
чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса, където имат
възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и чуждестранни
инвеститори. Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на
бюджетния дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона,
набиране на значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална
експертиза за увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен,
привличане вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и
стратегически инвеститори, силно положителни сигнали към институциите на ЕС. По данни на Комисия за Финансов
Надзор за деветмесечието на 2014г. в местните институционални инвеститори (без банките), са акумулирани активи на
приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде използван за инвестиране в българската
икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че финансовата система е свръх ликвидна, за което
свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните инвеститори към аукционите на ДЦК. В заключение
се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на средства за
големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани, България ще стане
атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си. Браншовите бизнес
асоциации изразяват готовност за активно участие в работни групи по намирането на конкретни решения за справянето с
дефицита и намирането на нови източници за финансиране на държавния бюджет в дългосрочен план.
gramophon.com
√ Бизнесът: Наберете на борсата пари за магистрали
София /КРОСС/ Важни инфраструктурни проекти, за които няма осигурено финансиране от фондовете на ЕС, може да
бъдат реализирани чрез набиране на средства през Българската фондова борса. Това предлагат представители на
бизнеса и участници на капиталовия пазар у нас. АИКБ, КРИБ, Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества и
асоциациите на инвестиционните посредници и на управляващите дружества са изпратили писмо до премиера Бойко
Борисов и икономическите вицепремиери и министри, в което описват механизма за осъществяване на подобна
инвестиция.За целта трябва да се създаде държавно акционерно дружество с минимален капитал, което на концесия да
изпълнява проекти за строителство например на магистрали и след това да ги поддържа, като събира тол-такси.
Дружеството може да набере ресурс чрез увеличение на капитала си през Българската фондова борса. Подобна схема би
привлякла силен инвеститорски интерес, убедени са представителите на бизнеса. В акции на БФБ инвестират банки,
пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и чуждестранни инвеститори, като по данни на Комисията
за финансов надзор към края на септември 2014 г. местните институционални инвеститори (без банките) са акумулирали
активи за около 11 млрд. лв."Този ресурс може да бъде използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се
пласира в чужбина, като ще привлече вниманието и на портфейлни инвеститори, включително и отвън", се посочва в
писмото до премиера
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Евродокладът: Бавен напредък след смяната на три правителства
От последния доклад на Еврокомисията през януари 2014 г. напредъкът в България в съдебната реформа и постигането
на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен.
Това е основният извод в годишния доклад на Еврокомисията за напредъка на страната ни в областта правосъдие и
вътрешен ред. Документът бе разпространен официално вчера заедно с този за Румъния.
Фактът, че през периода, обхванат от доклада, се изредиха 3 правителства,
и липсата на работещ парламент определено допринесоха за недостатъчната решителност за реформи, се казва в
документа.
“Политическата несигурност и други предизвикателства през изминалата година затрудниха извършването на реформи в
България, коментира вчера първият зам.-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс. Въпреки това положителен
знак е, че в редица области се признава съществуването на проблеми и се установяват решения. Сега е времето да се
действа”, отбеляза Тимерманс.
За да напредват реформите, е необходимо да се признае наличието на проблеми и да се определят мерки.
Сегашното правителство предприе важна стъпка, като прие стратегия за съдебна реформа с впечатляващо ниво на
прецизност, пише в доклада.
В тази стратегия се определят насоките на бъдещата работа в редица области. Те ще трябва да бъдат проследени и
приложени на практика, за да бъде демонстрирано по убедителен начин наличието на промяна, коментират експертите.
Критиките са доста повече от похвалите в годишния доклад на Еврокомисията. По важни въпроси като гарантирането на
разпределянето на делата на случаен принцип и назначенията на важни съдебни длъжности в действията на национални
институции продължава да липсва решителност, твърди докладът. Отговорите на добре познатите проблеми в областта
на корупцията и организираната престъпност останаха откъслечни и им липсва цялостна стратегическа посока. Има
твърде малко дела за корупция или организирана престъпност, стигнали до присъда Макар вече да съществуват
инспекторати към министерствата, за да се демонстрира по-добър контрол, липсата на централизирана структура или
общи ориентири провокират некоординирани действия от тяхна страна, се казва в политическата част на доклада.
Напредъкът на България много зависи от реакцията на властите на всяко специфично събитие и случай, е едно от
заключенията.
Новият доклад отчита тежък провал за Висшия съдебен съвет, който е посочен като основен фактор за неслучването на
съдебната реформа. Брюксел препоръчва задължителна реформа на ВСС, в която да участва гражданското общество, да
бъде решен проблемът със съдебните назначения, да бъде избран нов главен съдебен инспектор и да се подобри
сигурността на системата за разпределяне на делата на случаен принцип.
Еврокомисията препоръчва да се приложат идеите от стратегията за съдебна реформа заедно с предложенията за
децентрализация на прокуратурата. Да се приемат промени в Наказателния кодекс за решаване на проблемите с борбата
с корупцията и организираната престъпност, като се приеме ясен график за написването на нов Наказателен кодекс.
Докладът препоръчва да се довърши методиката за оценка на натоварване на магистратите заедно с приемане на нови
дисциплинарни процедури и да се гарантира прилагането на съдебните решения, за да не се случват повече бягства на
осъдени.
Комисията настоява за създаването на една институция, която да координира борбата с корупцията. Брюксел очаква и
ускорено въвеждане на електронно правосъдие.
Следващият доклад за България вероятно ще бъде изготвен след около година, за да се даде достатъчно време за
постигане на убедителни резултати. Механизмът за сътрудничество и проверка на напредъка ни ще се прилага, докато
показателите не бъдат изпълнени задоволително, обявиха вчера в Брюксел.
Кристалина Георгиева: Искаме резултати
С доклада Европейската комисия отчита политическата несигурност през последната година и половина, която забави
реформите в България, в това число и в съдебната система, коментира вчера зам.-председателят на Еврокомисията
Кристалина Георгиева.
Оценяваме положително действията на новото правителство за решаване на натрупаните проблеми. Но ние, както и
цялото българско общество искаме да видим резултати - независима и ефективна съдебна система, успешна борба с
корупцията, обяви Георгиева.
ГЕРБ: Има кредит на доверие в доклада. БСП го видя критичен
ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА
В доклада на Еврокомисията има кредит на доверие към днешното стабилно управление и могат да бъдат реализирани
конкретни законодателни промени, които да доведат до реални действия на изпълнителната власт. Това заяви
председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов вчера.
Той похвали партиите за постигнатия консенсус по стратегията за съдебна реформа, което било отразено в доклада. Само
с такъв подход ще постигнем важни цели, които ще доведат до премахването на мониторинговия механизъм, смята
Цветанов.
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Очакванията ни бяха за по-остри критики, призна съпредседателят на РБ Радан Кънев. “Положението в българското
правосъдие е много тежко, а докладът е смекчен, защото показахме консенсус по стратегията за съдебна реформа”, каза
той.
БСП пък определи доклада като “очаквано критичен”. Споделяме общата констатация в него, че напредъкът на
реформите в съдебната система е бавен, каза зам.-шефът на червената група Чавдар Георгиев.
Докладът е обективен както в оценките за напредъка на България, така и в критичните бележки, коментира Лютви
Местан. Той обеща ДПС да даде своя принос и целия наличен политически и парламентарен ресурс за изпълнение на
препоръките на ЕК, за да може в близко бъдеще мониторингът да бъде снет. Важен проблем на България обаче бил
“дефицитът на стратегически интеграционен манталитет”.
ВСС приема препоръките на Брюксел, обективни са
Висшият съдебен съвет (ВСС) приема препоръките, отправени към него в доклада на Брюксел.
“Има още какво да се желае в работата ни, но и в партньорство с изпълнителната и законодателната власт ще успеем да
постигнем резултат, така че следващият доклад да отчете по-голям напредък в правосъдието и вътрешния ред”,
коментира вчера “лицето” на ВСС Соня Найденова.
Тя подчерта, че през целия период на политическа нестабилност в страната, така както е отбелязано в доклада,
съдилищата, прокуратурата и ВСС са били институции, които работели непрекъснато. Според нея е донякъде
разбираемо, че някои от констатациите, които сочат недостатъчен напредък в дейността на правораздаването и на ВСС,
са обект на по-засилено внимание в доклада.
“Отправени са препоръки, които касаят всички институции в държавата. Хубаво е да гледаме на констатациите и на
препоръките в доклада като на такива, които се отправят в страната като цяло. Предмет на оценка не е само работата на
ВСС, но и правителството, парламента и някои други независими държавни агенции и органи, които имат отношение в
някои от наблюдаваните области - правосъдие и вътрешен ред”, подчерта Найденова. Тя определи доклада на Брюксел
като “обективен прочит на състоянието на съдебната власт и на държавата в борбата с корупцията и организираната
престъпност”.
В него се отделя внимание на случайното разпределение на делата и на цялостната наказателна политика.
Политиците с една декларация
ВИКТОР ИВАНОВ
Политиците и висшите държавни служители вече да подават една декларация, в която ще описват имотно състояние и
конфликт на интереси, съобщи вицепремиерът Меглена Кунева.
Това трябва да помогне на отделните държавни органи по-лесно да проверяват дали имотното състояние на политиците
съответства на начина им на живот и официалните им доходи. В момента се подават отделни декларации, които не се
съпоставят, обясни Кунева.
България няма да прави нова антикорупционна агенция, но ще бъдат доразвити функциите на някоя от сегашните
институции, за да анализира и разследва корупцията във властта, заяви вицепремиерът. Тази структура може да бъде
БОРКОР или някоя друга комисия. В момента антикорупционни органи били атрофирали.
Не е хубаво съставът на ВСС да се подменя предсрочно, коментира зам.-министърът на правосъдието Петко Петков.
Можело обаче ВСС да се раздели на 2 камари и без смяна на състава
Като обективен оцени доклада на ЕК министър Христо Иванов в съобщение, разпространено от правосъдното ведомство.
Промяната в политическата ни култура е най-сериозното предизвикателство, което докладът отправя към нас, казва той.
Отварят отново стари дела на ГДБОП за корупция
Дела на бившата ГДБОП за корупция и организирана престъпност, които са били архивирани при прехвърлянето на
антимафиотите към ДАНС при правителството на Пламен Орешарски, ще бъдат отворени отново. Това съобщи
зам.вътрешният министър Филип Гунев след излизането на доклада.
Дали работата по тези дела ще бъде продължена, вече ще зависи от решение на прокуратурата и антимафиотите за всяко
конкретно дело, допълни той.
Много от делата на ГДБОП са били архивирани при прехвърлянето на дирекцията към ДАНС и по тях е спряла работата,
обясни зам.-министърът. Връщането на бопаджиите в МВР ще става бавно и внимателно, за да не се повтори този
проблем и да не се прекъсва работата по разследвания, уточни той. Брюксел предупреди, че поредната промяна на
мястото на антимафиотите може да доведе отново до проблеми в борбата с организираната престъпност. Същото
твърдят и от ДАНС. “Няма да допуснем подобни неща, както при предното прехвърляне - да няма имейл на ГДБОП, да
затвори офиса на ДЕА и т.н.”, категоричен бе Гунев.
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√ Докладът на ЕК: Политическите неясноти в България са направили реформите трудни
Европейската комисия разпространи днес поредните доклади за България и Румъния по Механизма за сътрудничество и
проверка. В окончателния документ е записано, че следващите доклади ще бъдат изготвени "след около година".
Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс коментира в официалното съобщение на комисията по този
повод, че политическите неясноти и други предизвикателства са направили задачата за реформи у нас трудни. Все пак е
положителен знак, че в много области проблемите бяха отчетени и бяха очертани решенията. Сега е време да се действа.
Реформите, обхванати от доклада, ще помогнат за постигането на доверие сред гражданите и инвеститорите, добавя
Тимерманс.
Докладът показва, че предвид политическата несигурност в страната през изминалата година напредъкът е бавен и са
необходими допълнителни стъпки, се казва в прессъобщение на ЕК.
Фактът, че през периода, обхванат от настоящия доклад, се изредиха три различни правителства, както и липсата на
работещ парламент определено допринесоха за недостатъчната решимост за реформи, се отбелязва в доклада.
По важни въпроси, като осигуряването на разпределяне на делата на случаен принцип и почтени назначения на важни
съдебни длъжности, на действията на компетентните национални институции продължава да липсва решимост, която е
необходима за изграждането на доверие, се казва още в документа.
Действията във връзка с добре познатите проблеми в областта на корупцията и организираната престъпност
продължават да бъдат откъслечни, като им липсва стратегическа насока. Има твърде малко примери за дела, свързани с
корупция или организирана престъпност на високо равнище, достигнали до успешен съдебен край.
√ Имотите със свое ЕГН, не на собственика
Преминаване от персонална към "поимотна" система за недвижимата собственост планира кабинетът. Това е записано в
концепция, която предстои да бъде одобрена.
Данните за всеки имот и за всички сделки с него няма да се водят по лични партиди на собствениците, а по "ЕГН" на
имота, предвижда планът. Първата стъпка е всеки имот в България да получи уникален идентификационен номер.
Цялата информация, която сега е на три места - в кадастъра, в имотния регистър и в този за земите и гори те, воден от
земеделското министерство, ще се прехвърли в новите имотни партиди. За да се случи това, са планирани промени в
закони и осигуряване на финанси.
Анализ при старта на концепцията сочи, че само 18% имотите у нас са влезли в кадастрална карта. Затова започва работа
в 4126 землища, които липсват в нея. Вече ще се изисква при описа на всеки имот да се посочват данни за цялата
инфраструктура- други имоти, реки, езера, транспорт и др.
След като се съпоставят данни от цифровата ортофотокарта с кадастралните данни по землища, ще има разписана
специална процедура за корекция на грешки и несъответствия.
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√ Програмата за саниране с 1 млрд. лв. тръгва от февруари
Държавата ще поеме всички разходи за енергийно обновяване на хиляди панелни блокове в страната
От февруари всички общини ще могат да приемат заявления за саниране на панелни блокове по Националната програма
за енергийна ефективност, съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.
Мярката бе едно от предизборните обещания на ГЕРБ и предвижда държавата да налее безвъзмездно 1 млрд. лв. в
обновяване на частни жилищни сгради – панелни и ЕПК, с по над 36 апартамента.
В сряда методическите указания по програмата бяха приети с постановление на Министерския съвет. Следващата крачка
е приемът на заявления за саниране, като всяка община ще обяви конкретна дата, от която ще започне това.
По предварителни изчисления по държавната програма може да бъдат санирани между 4000 и 6000 от общо над 70 000
панелни блока в страната, обитавани от повече от 1 млн. семейства.
Допустимите участници
Програмата за саниране с държавни пари ще продължи две години, като заявления за участие ще се подават в този
период или до изчерпване на финансирането.
Нужният милиард ще дойде първо от Българската банка за развитие (ББР), която ще тегли кредити от международни
финансови институции. Сумата ще има държавна гаранция, като тя вече е предвидена в бюджета за тази година (виж
карето).
За финансиране по програмата ще могат да участват жилищни сгради, строени по индустриален способ, т.е. панелни и
ЕПК блокове. За финансиране ще могат да кандидатстват цели блокове, не отделни входове или секции от тях. На
практика ще бъдат одобрени всички, покриващи изискванията и подали документи преди изчерпването на ресурса по
програмата, т.е. печелят първите.
Идеята е така държавата да насърчи собствениците в най-големите жилищни сгради, които често са и най-проблемни
като организация, да вземат мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищата си. Критиките обаче са в
частта за безвъзмездното финансиране, тъй като теглените от ББР кредити за тази цел ще се връщат солидарно от всички
данъкоплатци.
Как се кандидатства
Ключова роля в милиардното обновяване на панелните сгради ще имат общините. В програмата влизат всички 265
общини в страната, но статистиката показва, че основната част от панелните блокове са в 5-6 големи града. Вероятно те
ще са и най-активните при усвояването на средствата.
Самите общини ще приемат документи, ще организират тръжните процедури за изпълнители на обследването и
строителните работи и ще следят изпълнението им. Предвиден е и граждански контрол от излъчени от етажните
собствености представители.
Живеещите в панелни блокове ще могат да кандидатстват за саниране само след учредяване на сдружение на
собствениците. То ще е юридическо лице, като за учредяването му ще е нужно свикване на общо събрание и съгласието
на собствениците на поне 67% от идеалните части в блока. Сдруженията трябва да бъдат регистрирани в общините по
местоположение на сградите и в регистъра БУЛСТАТ.
Лиляна Павлова посочи, че те ще се създават по Закона за управление на етажната собственост само за целите на
санирането и няма да имат никакви права да се разпореждат с имотите на участниците в тях. Уточнението бе в отговор на
коментари от страна на "Атака", че въпросните сдружения ще могат да отнемат апартаментите на хората.
Какво се санира
Мерките, които ще се финансират по програмата, включват конструктивно и енергийно обследване на блоковете и ако се
налага – укрепване. Следва подготовка на проект и самите мерки за енергийна ефективност - топлоизолация на
външните стени и покривите, смяна на дограмата, подмяна на системите за отопление, ВиК и вентилация (ако има
такава), но само в общите части на блоковете. Министърът изрично предупреди, че няма да се финансират дейности в
самите жилища, включително смяна на радиатори. В допустимите мерки обаче влиза преминаването от вертикална към
хоризонтална отоплителна система, която позволява да се мине на индивидуално отчитане към "Топлофикация". За
целта обаче ще е нужно 100% съгласие на собствениците, като държавата ще поема преустройството само в общите
части, а за отделните жилища ще плащат живеещите в тях.
По програмата няма да се отпускат пари за нови асансьори, а само за повишаване на енергийната ефективност на
съществуващите. Ако някои апартаменти в сградата вече са със сменена дограма, тя ще се запази, но парите за нея няма
да се връщат на собствениците. По същия начин – ако вече е поставена частична топлоизолация, тя ще се вгражда в
новата.
И извън панелните имоти
Освен националната програма за саниране е в ход и друга, финансирана със средства от оперативна програма
"Регионално развитие". По нея бяха предвидени 63 млн. евро, като възможност за участие получиха всички
многофамилни жилищни сгради без ограничение на типа строителство. Приемът на заявления по нея приключи на 15
януари, като до момента те са около 300 и вероятно средствата ще стигнат за всички.
Новата програма за саниране с финансиране от европрограмата за регионално развитие започва през 2016 г. По нея са
предвидени близо 175 млн. евро, които трябва да бъдат усвоени в рамките на програмния период (2014 - 2020).
Парите ще дойдат от данъкоплатците
Санирането на панелните блокове ще бъде платено от държавата чрез поемането на нов дълг. Това обявиха от
Българската банка за развитие (ББР), която на практика се явява финансов посредник между правителството и хората. В
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бюджета за 2015 г. не е заложен нов дълг, свързан с програмата за саниране, а само държавна гаранция на стойност 1
млрд. лв. Тя е предвидена за ББР, която благодарение на нея трябва да набере необходимия ресурс от международни
финансови институции на по-изгодни условия.
От ББР обясниха, че условията по заема зависят изцяло от пазарните условия, а срокът му е между 5 и 10 години.
Средствата по тази кредитна линия ще се връща от държавния бюджет, като първите суми, предвидени за неговото
погасяване, ще бъдат заложени в бюджет 2016 г. В зависимост от темповете на усвояване правителството ще предвижда
каква сума да заделя всяка година. От финансовата институция казаха още, че дори да не успеят да получат външното
кредитиране до началото на февруари, когато стартира програмата, ББР ще използва собствен ресурс за разплащане и тя
разполага с него.
√ Икономическата свобода в България се увеличава, но недостатъчно
Страната ни заема 55-о място в класацията на фондация Heritage и The Wall Street Journal
Икономическата свобода в България през миналата година се е подобрила, но страната продължава да не може да влезе
в групата на "сравнително свободните държави". Това показва Index of Economic Freedom за 2015 г. на американската
фондация Heritage и The Wall Street Journal. Страната заема 55-о място в класацията с общ показател 66.8 точки. Индексът
се публикува за 21-ва поредна година, а според статистиката за последно България се е намирала толкова високо през
2005 г. Резултатът на България е по-добър от средното световно ниво (62.4 точки).
Представяне на България
Спрямо ситуацията от предходната година общият индекс на България се подобрява с 1.1 точки, което ни изкачва с 6
места. Въпреки подобрението страната продължава да не успява да влезе в групата на "свободните държави" (81 - 100
точки) или дори на "сравнително свободните държави" (71 - 80 точки), а остава при "умерено свободните държави" (61 70 точки), където се намираме от 2005 г.
Подобрението на общия индекс на България се дължи най-вече на инвестиционната и монетарната свобода, където
напредъкът е съответно с 10 и 7.7 пункта. Като цяло подобрение има при 4 от 10-те показателя, които се следят, като при
показателя "свобода от корупция" и "свобода за търговия" също се отчита подобрение. Те са успели да неутрализират
влошаването при свободата за правене на бизнес, свободата на пазара на труда и фискалната свобода.
"През последните 5 години икономическата свобода в България се увеличи с почти 2 пункта, основно заради поотворената за инвестиции среда, подобрената фискална перспектива, усещането за намаляваща корупция и ниската
инфлация", смятат авторите на доклада, използван от бизнеса по света за ориентиране в това колко е подходяща една
страна за правене на бизнес.
Според авторите на доклада България е предприела стъпки към по-ефективен контрол на бюджетния си дефицит и
публичните задължения. Тази констатация контрастира с бюджетните проблеми на страната през 2014 г., която ще бъде
запомнена със свръхдефицит от 3.7% от БВП и рекорден публичен дълг, който вече докосва 30% от брутния вътрешен
продукт.
Препоръки
Отправените препоръки към страната ни са да прави реформи, за да постигне по-голяма икономическа свобода и растеж.
"Специално трябва да се засили независимостта на правораздавателните органи, да се намали корупцията, за да станат
по-солидни основите на икономическата свобода и да се осигури напредък към повече просперитет", пише в документа.
В частта "Върховенство на закона" изрично се казва, че за успеха на България пречат "корумпираната и непрофесионална
обществена администрация, слабото съдопроизводство и организираната престъпност, засилваща корупцията със
средства, спечелени от трафик на хора и контрабанда на стоки".
Индексът на икономическата свобода определя като положителни практики личният избор, доброволната размяна,
свободата да се конкурираш и защитата на личността и собствеността. Икономическата свобода намалява, когато
данъците, правителствените разходи и регулациите заменят личния избор, доброволната размяна и пазарното
сътрудничество. Според Института за пазарна икономика (ИПИ) институциите и политиката са съвместими с
икономическата свобода, когато осигуряват инфраструктурата за доброволната размяна и защитават индивидите и
тяхната собственост от агресори, използващи насилие, принуда и измама, за да заграбят неща, които не им принадлежат.
Законовите и монетарните споразумения са особено важни: правителствата насърчават икономическата свобода, когато
осигурят правна структура и система за прилагане на закона, която защитава правата на собственост и изпълнението на
договорите по безпристрастен начин.
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√ Лихвите са продължили да спадат и в края на 2014 г.
БНБ отчита понижения в почти всички сегменти и при кредитите, и при депозитите
Минимални колебания на месечна база и запазване на установените в последните години тенденции на понижение на
лихвите както при депозитите, така и при кредитите за домакинствата и бизнеса. Това показва лихвената статистика на
БНБ към края на 2014 г., публикувана в сряда. Според данните на централната банка цената на заемите намалява в почти
всички сегменти с изключение на потребителските кредити в левове за домакинствата. Лихвите по депозитите също
запазват низходящата си посока, като изключение за последния месец е предлаганата доходност по спестяванията на
населението в левове.
Депозитни понижения
През декември средните лихви по срочните депозити за домакинствата в левове отчитат лек ръст спрямо ноември, като
разбивката по отделните сегменти показва, че увеличението се дължи най-вече на малко по-високата цена, при която
банките са привличали спестявания за срок от 6 до 12 месеца – реалното увеличение на средната лихва е с минималните
0.05 процентни пункта (пр.п.), като в някои от другите сегменти има и по-високи месечни изменения, но близо
половината от депозитите на домакинствата, които статистиката отчита като новопривлечени, са именно за такива
периоди. Месечните покачвания в предлаганата доходност по спестяванията не са прецедент, като за последен път
такива бяха отчетени през септември 2014 г., но след това отново последваха понижения. Като цяло лихвите запазват
тенденцията си на плавно намаляване, наблюдавана в последните няколко години след затихването на депозитната
война, като в края на 2014 г. са с около 1.1 – 1.4 пр.п. по-ниски спрямо равнищата си от края на 2013 г.
Данните за последния месец на миналата година всъщност показват и завръщането на гарантираните депозити от
Корпоративна търговска банка в банковата система. Изплащането им започна на 4 декември, като по данни на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките от началото на процеса до последния работен ден на месеца – 30 декември, са били
изплатени 3.191 млрд. лв. от гарантираните депозити във финансовата институция, чийто лиценз БНБ отне на 6 ноември
(към 28 януари обемът на изплатените гарантирани депозити е 3.426 млрд. лв.). Същевременно лихвената статистика
показва, че през декември общият обем на новопривлечените от банките срочни депозити от домакинствата е 2.26 млрд.
лв. при средно привличани през предишните няколко месеца 1.1 млрд. лв. нови депозити.
По-евтино финансиране
При кредитирането също не се наблюдават съществени изменения. През последния месец финансирането за бизнеса в
левове е средно с 0.2 пр.п. по-евтино спрямо ноември, а средните лихви по заемите в евро са с 1.9 пр.п. по-ниски в
сравнение с предишния месец. Заради все още замръзналото кредитиране обаче през последните години статистиката
редовно отчита разнопосочни месечни колебания в цената на заемите за фирмите, като често флуктуациите са резултат и
на единични по-големи сделки, които оказват еднократни ефекти върху средните стойности.
Заемите за домакинствата също поевтиняват в почти всички разглеждани от статистиката сегменти. Изключение за
последния месец правят потребителските кредити в левове, където данните сочат увеличение на средната лихва с 0.86
пр.п. Спрямо година по-рано обаче цената на финансирането за домакинствата е по-ниска както за потребителските, така
и за ипотечните заеми и в левове, и в евро.
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Вестник Сега
√ Критичният доклад на ЕК роди противоречиви екшън планове
Вицепремиерът Кунева се обяви против идеите на правосъдния министър да се създадат нови автономни органи за
борба с корупцията
Поредният силно критичен доклад на Европейската комисия, в който специално се набляга на противодействие на
корупцията по високите етажи на властта, предизвика разнобой в правителството. Разминаването дойде по въпроса как
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най-после да започне да се води ефективна борба с подкупността по високите етажи на властта. Вицепремиерът Меглена
Кунева и правосъдният министър Христо Иванов едновременно обявиха два различни екшън плана.
Иванов, който отлетя за среща на министрите от ЕС в Рига, изпрати писмено становище, че трябва да се създадат нови,
автономни органи за борба срещу корупцията. Единият ще е специализиран за разследване на корупцията в държавното
управление по модела на румънското прокурорско звено. Другият ще се занимава със задълбочена проверка на
имущество и конфликт на интереси.
Вицепремиерът Меглена Кунева, която наблюдава секторите правосъдие и вътрешен ред, обаче смята, че няма място за
нов орган за разследване по модела на Румъния. "Това ще означава натиск върху бюджета, което е ясно, че не можем да
си позволим", аргументира се тя. Според нея вече има достатъчно органи за противодействие на корупцията, които не
работят, но могат да се накарат да си вършат работата. Така например Комисията за конфликт на интереси и БОРКОР
могат да се обединят в агенция за интегритет, подобна на румънската. "БОРКОР да събира и анализира информацията, а
Комисията за конфликт на интереси - да прави формата, това ще видим", каза Кунева. От думите й се разбра, че идеята е
да се въведе единна декларация за имущество и конфликт на интереси и новата агенция да търси корупционни практики
чрез анализ на информацията в нея. Големият проблем обаче е, че въпросните декларации се засичат и сега. Но по закон
за невярна информация в тях не се носи отговорност. Това прави невъзможно подвеждането на излъгалите политици под
отговорност.
В доклада си Европейската комисия препоръчва "една-единствена институция" да има правомощията и
самостоятелността да координира и контролира противодействието на корупцията. Остро е разкритикувана
неефективността и на Комисията за конфликт на интереси, като се препоръчва промяна на закона, попълване на състава
й и използване на имотните декларации на хората във властта за разследване на корупция и незаконно обогатяване.
БОРКОР пък е наречен "един от най-енигматичните аспекти от българската антикорупционна действителност".
Отбелязано е, че за 3 години е похарчил 5 млн. евро без резултат.
От доклада се разбра, че обществените поръчки остават високорискова зона за корупцията, окончателните присъди за
подкуп са много малко, а ДАНС е насочила усилията си най-вече срещу организираната престъпност. Като положителна
стъпка се отбелязва, че Главната прокуратура е дала приоритет на случаите на корупция, като се наблюдава увеличаване
на броя на образуваните дела и на скоростта, с която се разглеждат. Делата обаче често са бавени заради "процесуални
вратички".
Организираната престъпност също продължава да бъде проблем заради натиска, който пречи на ефективното
разследване на престъпленията. "Въпреки значителните усилия, които се полагат, отнемането на имущество и
конфискацията все още не изглеждат достатъчно добре насочени срещу организираните престъпни групи", пише в
доклада. Посочена е и липсата на бюро с независими експерти. За специализираната прокуратура и съд пише, че бавно
започват да дават "някакви резултати, с малко окончателни присъди". Дейността им според проверяващите е
възпрепятствана от прекалено общото разпределение на функциите и твърде формалистичните разпоредби на
Наказателно-процесуалния кодекс.
Управляващите отговориха с готов план и на друга критика - за нуждата от спешна промяна в Наказателния кодекс,
свързана с корупционните престъпления и измами с европейски средства. И Кунева, и Иванов увериха, че в следващите
няколко месеца НК първо ще бъде поправен, а след това ще бъде написан и чисто нов.
Препоръката за бърз избор на главен инспектор на Висшия съдебен съвет също предизвика реакция. Вчера следобед
кандидатурите на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова отново се озоваха в парламента, изпратени от
неправителствени организации с предложение да бъдат обсъдени от депутатите.
Забавеният избор и неравнопоставеността на кандидатите за Върховния касационен съд също са разкритикувани. Днес
Висшият съдебен съвет трябва най-после да определи кой ще оглави ВКС.
√ Заемите за бизнес и за жилище поевтиняха още
Явлението "падащи лихви" в банковата ни система продължава, показва статистиката на БНБ за декември. Това се отнася
и за заемите, и за влоговете. Средната лихва по жилищните кредити в левове вече е 6.24%, а ГПР (индексът, който
показва годишния процент на разходите, т.е. всички разноски, които заемополучателят плаща освен главницата) е слязъл
под 7% и е 6.77 на сто. За ипотеките в евро средната лихва в края на годината е била 6.69 на сто.
През декември са поевтинели и едрите (над 1 млн. евро) фирмени кредити. Средният лихвен процент при договорените
в евро големи заеми е паднал само за месец с над 2 пункта до 5.62%. По-малките кредити обаче леко са поскъпнали и
лихвите по тях през декември са били средно 6.47% за левовите и 6.36% за тези в евро.
При потребителските заеми прави впечатление, че в евро са много по-изгодни. Годишният процент на разходите по
заеми за покупка на стоки или услуги е бил средно 13.3% за суми, договорени в левове, и само 8.94% - за кредит в евро.
Лихвите, които банките предлагат на спестовните фирми и граждани, са много неизгодни в сравнение с година по-рано,
става ясно още от декемврийската статистика на БНБ. Спрямо ноември обаче има разнопосочни движения. Например
средната лихва за фирмени депозити в левове се е стопила буквално наполовина до 1.3%, докато при срочните депозити
в евро има леко покачване до 1.37 на сто.
При спестяванията на домакинствата е обратното - за левове банките са предлагали средно 2.63% лихва след леко
повишение спрямо ноември, а за срочни спестявания в евро лихвата е паднала значително - до 2.16 на сто.
Според анализатори лихвите по заеми за домакинствата и за бизнеса ще продължат да спадат и през идните месеци, но
поради порасналата предпазливост на банките кредитирането ще е слабо.
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Вестник Монитор
√ Едноличните търговци с 15% данък върху доходите
Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи,
подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица плащат 10% данък,
съобщава пресцентърът на НАП.
Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет страницата на НАП. Формулярите се подават до 30
април 2015 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок. Всеки, който
подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5 процента
от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и
внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. Изпращането на документите по електронен път може да
стане с ПИК, като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или с
електронен подпис, припомнят данъчните. Освен по електронен път данъчните декларации могат да се изпратят по
пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.
Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Вестник Стандарт
√ Без амнистия за данък здраве
След 6 месеца правата ще се възстановяват, ако се платят всички натрупани осигуровки
Здравното министерство спира амнистията за данък здраве. Здравно неосигурените ще имат само още 6 месеца, за да си
върнат правата срещу внасянето на осигуровки за последните 3 години. След този период всеки неосигурен ще трябва да
заплати всичките си невнесени здравни вноски, за да ползва доктор без пари. Това гласят промени в закона за здравното
осигуряване, които прие правителството в сряда. Предстои те да се разгледат и от депутатите.
Новият режим ще влезе в сила 6 месеца след приемането на промяната, обясни здравният министър Петър Москов. И
допълни: "Ако вие се ударите с безкрайно скъпата си кола и това изисква един месец лечение в болница - лечение за
около 50 000, 100 000 или 200 000 лева - вие няма как да възстановите правата си с 500 лева за последните три години.
Ще бъдете така добър да заплатите всичко, което дължите от началото на здравноосигурителния модел, както го правят
повечето от нас", подчерта Москов.
Според неговото ведомство по този начин ще се увеличат приходите от здравни вноски за касата. Без редовни здравни
вноски у нас са около 2 млн. души, но повече от половината не се осигуряват и не ползват здравната ни система, защото
живеят в чужбина. Според анализите на финансовите институции над 400 хиляди от останалите неосигурени българи са
бедни хора, които са изпаднали от социалната система и не могат да си погасят борчовете.
С промените, предложени от здравното ведомство, се предвижда от следващата година държавата също да внася повече
пари за здравните вноски на групите, които осигурява - деца и пенсионери. В момента тя ги осигурява на половината от
минималния осигурителен доход. Идеята е той да се вдига с 5% на година, докато стигне пълния му размер.
С проекта на здравното министерство се предвижда още разделяне на медицинските услуги на спешен, базов и
допълнителен пакет. Първият ще се поема от държавата, вторият от здравната каса, а третият - от пациента.
√ Държавните предприятия с равно участие в обществените поръчки
София. Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които
създават възможност държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки и сходни на тях
процедури.
Държавните предприятия и търговските дружества с преобладаващо държавно участие са не само възложители, но и
потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнители по сключени договор в
резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Съществуващият към момента ред установява
формална процедура, чиито срокове не са съобразени с възможността за участие тези дружества в процедурите по ЗОП.
Дори при стандартната открита процедура, при която срокът за подаване на предложение за участие е 52 дни, е много
трудно държавното предприятие или търговското дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да
избере партньор за участие и да подготви офертата за участие в процедурата.
Промяната предвижда правилата за избор на частен партньор да не се прилагат, когато държавни предприятия и
търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват
договор за съвместна дейност или участват в граждански дружества, когато това е с цел участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение
на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство, или когато участват в дружества, които получават
финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от
финансиращата институция.
√ НСИ отчете по-добър бизнес климат през януари
София. През януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта спрямо предходния месец .
Това е резултат от подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на
услугите, сочи изследване на НСИ.
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Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 3.4 пункта в сравнение с декември 2014 г., което се
дължи на по- оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно
мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са тя да се
увеличи.
Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига
76.1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности.
Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори,
затрудняващи дейността в отрасъла. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите
очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Строителство
През януари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 9.8 пункта главно поради
подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест
месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по- благоприятни.
Бизнес анкетите през януари показват, че производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време
(4.9 месеца) в сравнение с октомври 2014 г. (4.4 месеца).
Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се
подобряват. Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла остава несигурната икономическа среда, следвана от
конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. 1 От юли 2010 г. НСИ публикува данните от бизнес анкетите
съобразно новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са
преизчислени съобразно Класификацията и са съпоставими във времето. 2 От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се
финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции.
НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко
съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде
извлечена от информацията, съдържаща се в тях. 3 Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна
категорийна скала от типа: „увеличение”, „без промяна”, „намаление” или „над нормално”, „нормално”, „под
нормално”. Балансите на оценките се изчисляват като разлика на относителните дялове по екстремните варианти на
отговор.
Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес
ситуация в предприятията през следващите шест месеца. 4 Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на
четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на
услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година. 1 По отношение на
продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три
месеца.
Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 2.0 пункта спрямо декември 2014 г., което се
дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от
„по-добро” към запазване на „същото“. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца
очакванията им са също по- резервирани. Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава
да бъде свързан с несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец се регистрира засилване на
негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества на трето място фактора „конкуренция в
бранша”. Относно продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
Услуги
През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 4.1 пункта главно поради пооптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца .
Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Несигурната икономическа среда и
конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, въпреки че през последния
месец се наблюдава намаление на негативното им влияние. Същевременно анкетата отчита нарастване на
неблагоприятното въздействие на фактора „слабости в икономическото законодателство”. По отношение на продажните
цени в сектора преобладаващата част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.
investor.bg
√ Брюксел иска един орган да се занимава с борбата с корупцията
Мониторинговият доклад на ЕК отбелязва още и укриването на знакови подсъдими и политическо влияние върху
съдебната система
Една-единствена институция да се бори с корупцията в България и да координира усилията в различните сектори в тази
насока, препоръчва Европейската комисия в своя мониторингов доклад по Механизма за сътрудничество и проверка,
представен официално днес в Брюксел.
От ЕК посочват още, че корупцията може да се разглежда като една от причините за отлив на инвеститори, затова
борбата с нея е една от ключовите задачи пред страната ни. Припомняме, че предишното правителство на премиера
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Бойко Борисов създаде една институция за борба с корупцията – БОРКОР. Според оценката на ЕК обаче тя не показва
конкретни резултати въпреки отделените ресурси.
Националната стратегия за борба с корупцията трябва да бъде преразгледана и актуализирана, както и да бъдат
предприети стъпки за ограничаване на риска от корупция в процедурите за възлагане на обществени поръчки, искат още
от Брюксел.
В областта на обществените поръчки сложната и непрекъснато променяща се законодателна уредба затрудни още
повече изграждането на култура на обективност и стриктност. „Чуват се гласове от стопанските среди, които започват да
губят надежда, че е възможно да се противодейства на манипулациите на търговете“, посочват още от ЕК.
Препоръка към страната ни е и да се преразгледат процедурите за конфликт на интереси, за да бъдат те ефективни и
безпристрастни.
По отношение на борбата с организираната престъпност ни трябва напредък по отношение на емблематични дела и
фокус върху високопоставените подсъдими, които се укриват преди произнасянето на окончателното съдебно решение.
Специализираният съд за организираната престъпност трябва да се концентрира върху знакови дела, препоръчва още
Комисията в доклада си.
Като цяло чиновниците отчитат, че през последните 18 месеца (от издаването на последния доклад по механизма)
страната ни отбелязва недостатъчен и несигурен напредък в борбата с престъпността и корупцията, както и по отношение
на съдебната реформа. Има известно подобрение, основно по отношение на процедурите за назначаване в съдебната
система, управленски мерки на главния прокурор и намаляване на натовареността на съдилищата.
Събитията през последните 18 месеца са били по-скоро източник на безпокойство, отколкото на увереност, смятат
европейските чиновници. ЕК отчита в този период назначения, които е трябвало да бъдат прекратени по етични
съображения. Конкретни примери са назначения в Конституционния съд и в Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС), пише в доклада.
Чиновниците отбелязват още и „изплъзване“ от правосъдието на осъдени шефове на организираната престъпност и
поредица от разкрития относно политическото влияние върху съдебната система.
Продължава да има твърде малко дела за престъпления, свързани с корупцията или организираната престъпност,
достигнали до успешен край в съда, се казва още в документа. За успешно развитие на съдебната система от ЕК
препоръчват борбата с корупцията да продължи не само с превенция, но и с наказателното преследване на нарушенията.
По отношение на съдебната власт от Брюксел очакват подобрение на независимостта, отчетността и етиката.
„Правилата относно назначенията следва да се прилагат с по-голяма яснота и прозрачност“, заявяват от Комисията.
Основната цел е да се върне общественото доверие, но затова ще бъде необходимо да се покажат редица случаи, в
които професионализмът и почтеността без всякакво съмнение са основните движещи сили в процеса на назначаване на
висшите ръководни кадри.
Препоръките по отношение на назначенията в сектора са да бъдат създадени обективни стандарти за атестиране и
повишение, като се наблегне на заслугите, почтеността и прозрачността и те да се спазват от Висшия съдебен съвет при
назначенията.
Освен това трябва да бъде подобрена работата на системата за случайно разпределение на делата в съдебната система и
да бъде създадена процедура за това как ВСС реагира публично в случаи на политическо вмешателство в съдебната власт
и наказателното преследване.
По отношение на реформата в съдебната система от Брюксел искат да видят актуализирана стратегия за съдебната
реформа, която да даде "насока и импулс за реформи".
Тази стратегия трябва да включва годишен доклад за напредък, изготвян от ВСС, да постави цели за завършване на
работата по нов Наказателен кодекс и да гарантира откритото участие на всички значими неправителствени организации,
както и професионалните организации при определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.
В своя доклад ЕК е поставила и цел за подобрение на ефикасността на съдебната система. В този връзка трябва се търси
решение на проблемите с неравномерната натовареност и разпределението на ресурсите на системата.
Трябват ясни процедури и стандарти, които да подобрят професионалната етика в съдебната система, както и да
запълнят празнините при ефективното изпълнение на съдебните решения. Препоръка в тази област е и работата по
електронното правосъдие, което трябва да подобри ефикасността, прозрачността и последователността на съдебния
процес.
„Политическата несигурност и други предизвикателства през изминалата година затрудниха извършването на реформи в
България. Въпреки това положителен знак е, че в редица области се признава съществуването на проблеми и се
установяват решения. Сега е времето да се действа. Реформите, набелязани в нашия доклад, ще спомогнат за спечелване
на доверието на гражданите и на тези, които искат да инвестират в страната“, коментира първият заместник-председател
на ЕК Франс Тимерманс в официалното съобщение на комисията за доклада.
„В България има талантливи и трудолюбиви хора, които искат да видят реални и трайни промени. Механизмът за
сътрудничество и проверка продължава да бъде ценен инструмент за насърчаване на напредъка и се подкрепя от
мнозинството от българите. Сега е моментът за изграждането на политически консенсус за ускоряване на реформите“,
отбелязва той.
Общо 78% от българите смятат, че действието на Механизма за сътрудничество и проверка трябва да продължи, докато
България постигне стандарт, близък до този на другите държави от ЕС, показват резултатите от проучване на
Евробарометър.
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√ Общините настояват за осъществяване на децентрализацията
Общините осигуряват повече от 80 процента от всички публични услуги в страната с 15 процента от ресурсите на
публичния сектор, според председателя на НСОРБ
Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) постави пред народните представители исканията си за
децентрализацията на местните власти. Това се случи на първата дискусионна среща на Постоянния форум по
проблемите на местното самоуправление, която се състоя днес в Парламента, съобщава БТА.
Създаването на форума е в изпълнение на подписаното на 4 декември миналата година споразумение за сътрудничество
между 43-то Народно събрание и НСОРБ.
При откриването на дискусията заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев посочи, че връзката,
която може да се осъществи на такъв вид форум е възможно най-добрата, за да се съкрати законодателният процес. Той
напомни, че в програмата на правителството за стабилно развитие има засегнати много приоритети, насочени към
решаването на общински проблеми.
НСОРБ иска 20 на сто от приходите от подоходния данък да остават в общините. По този начин ще се състои финансовата
децентрализация, за която се говори от години, отбелязаха от сдружението.
Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ, посочи, че е вредно държавата да продължава да централизира ресурси.
“Общините осигуряват повече от 80 процента от всички публични услуги в страната с 15 процента от ресурсите на
публичния сектор. За сходни дейности европейските общини разполагат средно с 35 процента от публичните ресурси и
извършват повече от 70 процента от публичните инвестиционни разходи”, каза Попов.
Сдружението настоява и да се приеме общ закон за европейските средства, в който ясно да са изредени индикативните
правила по всички програми.
Минчо Казанджиев от НСОРБ посочи, че на общините се възлагат дейности, за които не е осигурено финансиране. Той
даде за пример последната промяна в Закона за устройството на територията, с които дейностите по незаконното
строителство са възложени на общините без да има разчетени средства и без кадрови ресурс, който е в строителния
контрол.
Според него преотстъпването на част от данъка върху доходите на физически лица на общините ще бъде възможност те
да съфинансират проектите по европейски програми през периода 2015 - 2020 г.
Ако се приеме искането на Сдружението, в общинските бюджети ще постъпят малко над 500 млн. лв., уточни
Казанджиев.
Той посочи, че споразумението им с правителството изисква тези нормативни промени да се извършат тази година и да
влязат в сила през следващата.
На срещата бяха обсъдени и перспективите за развитие на общинското образование.
√ Фермерите няма да слагат нивомери на резервоари с гориво
Проблемът със злоупотребите с контрабандно гориво не е в агробизнеса, според парламентарната комисия по
земеделие
Регистрираните земеделски производители, които не извършват продажби на гориво, да не слагат нивомери и фискални
устройства, свързани с Националната агенция за приходите (НАП), на резервоарите за гориво в стопанствата. Това реши
парламентарната комисия по земеделие на днешното си заседание.
Депутатите приеха законопроект на Румен Йончев и други народни представители, с който се внасят промени в Закона за
ДДС, според който от 1 януари се изисква поставянето на устройствата.
Още в първите дни на 2015 г. земеделците се обявиха против изискванията с аргумента, че изискваните устройства ще
струват по 20 хил. лв. на всяко стопанство.
Депутатите обсъждаха темата и на предишно заседание на комисията. Тогава Людмила Петкова, директор на дирекция
“Данъчна политика” в Министерство на финансите (МФ), обясни, че 30% от реализираните горива в страната са без акциз
и ДДС. Днес тя представи нови цифри пред депутатите в опит да защити промените в Закона за ДДС.
Тя припомни, че анализ от 2012 г. установил драстични загуби за бюджета и 36% продадени горива без платени данъци.
Сега част от ведомствените обекти за зареждане на горива ползват за резервоари вагон цистерни с обем 60-70 000 л и
автоцистерни. Продадените от БДЖ вагон цистерни за 3 г. са 225, купени от различни сектори, допълни тя.
Ведомствените бензиностанции са 30 000, но колко точно са държавните - и регулаторните органи не знаят, както и с
какви съдове разполагат, каза Петкова. Тя показа снимки на стопански дворове с големи цистерни и фалирали
бензиностанции заради нелоялна конкуренция, случаи на сериозни нарушения като обект за зареждане, свързан със
стълб за улично осветление и дори бензиноколонка в ресторант.
700 бензиностанции за последните 3 г. са затворили, около 2 500 са останали без работа, изтъкна Петкова. Загубата за
бюджета от 1,2 млрд. лв. годишно била заради реализирани 1 млрд. л гориво, изчисли тя.
Депутатите от земеделската комисия обаче й отговориха, че проблемът със злоупотребите не е във фермерите.
Председателят на комисията Румен Христов посочи, че обработваемата земя в България е 37 – 38 млн. дка, 7,3 л е
утвърдената разходна норма нафта на декар. Годишно земеделието потребява по 280 млн. т. Излиза, че 100% от
потребителите на горива в земеделието са престъпници, изтъкна той.
акциз. Откъде идва горивото в тези цистерни и защо не го подхванете? Ако някой кара в тези ведомствени
бензиностанции контрабандно гориво, хванете го този някой“, препоръча той.
Къде е НАП, къде е Агенция „Митници“ и защо вашите контролни функции трябва да бъдат платени от българския
бизнес, попита депутатът Ферихан Ахмедова.
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Петкова отговори, че горивото основно идвало от вътреобщностно придобиване – от Гърция и Румъния. Не може на
вътрешни за ЕС граници да се осъществява тотален митнически контрол заради европейското законодателство, каза тя.
Депутатът Емил Димитров-Ревизоро репликира като каза, че цялата територия на България е митническа територия и
навсякъде могат да се извършват проверки. „На Дунав мост какво пречи митничарите да видят цистерните, да не би да са
прекалено малки?“, попита той.
Депутатите не се съгласиха и с намерението на МФ тепърва да прави анализ, след като започнат да пристигат данни от
земеделските стопанства. Те препоръчаха контролът да се съсредоточи върху единствения производител и вносителите,
да се гони контрабандата, а не над 30 хил. фермери да стават обект на нови контролни мерки.
Румяна Ангелова, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), заяви, че от анализа на МФ,
според който агросекторът е рисков, излиза, че всеки ден в държавата влизат 170 броя 20-тонни цистерни с гориво.
Мислите ли, че е в земеделието, каза тя.
Светла Бъчварова също разкритикува анализа на МФ. Тя заяви, че 700 малки бензиностанции са затворили, защото е
трябвало да сложат нивомери.
От НАП посочиха, че до дни наредбата за прилагане на ЗДДС ще излезе и след като се избистрят данните, ще се вземат
съответните мерки.
Агроминистърът Десислава Танева коментира, че МЗХ винаги е предлагало държавните помощи по начин, който
изсветлява бизнеса. В крайна сметка комисията подкрепи законопроекта на Румен Йончев, като единствено депутатите
от ГЕРБ се въздържаха.
√ Бизнес климатът се подобрява през януари
Негативни нагласи има единствено в търговията на дребно, отчита НСИ
Стопанската конюнктура в страната през първия месец на новата година се подобрява (с 3,8 пункта), след като през
декември се влоши (с 1,1 пункта), показва анкетата на Националния статистически институт (НСИ).
През ноември бизнес климатът прекъсна серията от пет поредни понижения, започнала през юни, след като през май
почти бе достигнал дългосрочната си средна стойност, отчитайки близо 5,5-годишен връх.
Показателят за бизнес климата* през изтичащия месец отчита по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в
промишлеността (+3,4 пункта), строителството (+9,8 пункта) и услугите (+4,1% пункта), и по-неблагоприятни в търговията
на дребно (-2 пункта).
Общ показател на бизнес климата:

Графика: НСИ
В промишлеността повишението на нагласите се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за
бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и
прогнозите им за следващите три месеца са тя да се увеличи.
Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2,7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига
76,1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности.
В строителство се отчита подобрение главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност
през следващите три месеца са също по- благоприятни.
Бизнес анкетите през януари показват, че производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време
(4,9 месеца) в сравнение с октомври 2014 г. (4,4 месеца). Същевременно и очакванията на стопанските ръководители
относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.
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В търговията на дребно влошаването на бизнес климата се дължи на изместване на оценките и очакванията на
търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към "запазване на същото“. Относно
продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани.
При услугите има ръст поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията
през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от
конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.
По отношение на продажните цени мениджърите от всички отрасли предвиждат те да останат без промяна през
следващите три месеца.
* Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес
ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Общият показател на бизнес климата е претеглена средна
аритметична на четирите отраслови показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.
√ Кабинетът започва бюджетната процедура за 2016 година
До април ще бъде готова средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година, а на нейна база до
октомври ще се изработи и проектът на бюджета
По време на днешното си заседание министрите приеха решение за старт на бюджетната процедура за следващата
година, стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.
С това решение се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в
процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и на
законопроекта на държавния бюджет за 2016 г.
Два са основните етапи в бюджетната процедура за следващата година. В първия – през април 2015 година,
Министерският съвет ще приеме решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018
година.
Във втория – през октомври 2015 година, правителството трябва да е готово със законопроекта за държавния бюджет за
2016 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година, която съставлява и
мотивите към законопроекта за изготвяне на държавния бюджет.
Освен етапите и сроковете, със старта на бюджетната процедура се определя и разпределението на отговорностите и
изискванията към разпоредителите с бюджетни средства по отношение на съставянето на средносрочната прогноза и
проекта за бюджета.
От правителствената служба уточняват, че вече са определени основните правила, които следва да се спазват в рамките
на бюджетния процес. Направени са и оценките и разчетите за разработване на прогнозата и проекта на бюджета за
догодина.
√ Фондът за гарантиране на влоговете ще инвестира в ценни книжа на държави от ЕС
Законопроектът за гарантиране на влоговете в банките беше приет от парламентарната комисия по
европейските въпроси
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) вече ще има право да инвестира освен в депозити в Българската
народна банка и ДЦК, и в ценни книжа, издадени от държави членки на ЕС. Това е записано в Законопроекта за
гарантиране на влоговете в банките, който беше приет от парламентарната комисия по европейските въпроси след
кратък дебат.
С новия закон се транспонира евродиректива, която трябва да бъде пренесена спешно в българското законодателство
поради стартирала процедура за нарушение срещу България.
Средствата на Фонда ще се инвестират нискорисково и диверсифицирано, обясниха експерти от финансовото
министерство.
Депутатът от Патриотичния фронт Слави Бинев изрази притеснение заради разширяването на обхвата на инструментите,
в които фондът има право да инвестира.
„Това не е инвестиционен фонд. Гаранционните фондове трябва да са консервативни, ако започнат спекулации, това
може да събори финансовата система“, каза той и препоръча да не се инвестира в нов вид инструменти.
Експерт от МФ разясни, че евродирективата изисква да се диверсифицират инструментите. Когато има концентрация в
ДЦК, може да се получи дисбаланс на местния пазар, когато голямо количество от тях трябва да се пласират, обясни
експертът.
От ФГВБ посочиха, че няма риск и ще се инвестира в ценни книжа, издадени от държави членки на ЕС, Европейската
централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с което рисковете се диверсифицират.
В законопроекта се запазва таванът за гарантирани влогове - 196 хил. лв., като се прави изключение при някои събития –
продажба на имоти за жилищни нужди, развод, пенсиониране и др. В тези случаи гарантираната сума е 250 хил. лв., но
при ограничен срок от 3 месеца.
С приемането на закона депозитите ще се изплащат в срок от 7 работни дни, след като са станали неналични.
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