Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ 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 подобра 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 2годишна 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 повисока МРЗ, при липса на икономически предпоставки и договореност между синдикати и работодатели не отчита
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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 потежки условия за микропредприятията в сравнение с другите предприятия. Ето защо съгласно 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.
Вестник Дневник
√ Бизнесорганизации предлагат на Борисов план за инвестиции и намаляване на дефицита
Бюджетният дефицит да се запълни с продажба през фондовата борса на малки дялове в осем големи държавни
компании, предлагат в писмо до премиера Бойко Борисов Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България, Асоциацията на индустриалния капитал, Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества и асоциациите
на инвестиционните посредници и на управляващите дружества, пишат днес печатни издания.
Предлага се на борсата да бъдат пуснати пакети от по 20 - 25% от Българския енергиен холдинг, АЕЦ "Козлодуй",
"Булгартрансгаз", Електроенергийния системен оператор, ТЕЦ "Марица изток 2", Българската банка за развитие, летище
"София" и Агенцията за дипломатически имоти в страната.
Друга идея е през борсата да се търсят пари и за важни инфраструктурни обекти, за които няма еврофинансиране,
например магистралите "Хемус" и "Черно море" и тунела под Шипка. Бизнесът предлага държавата да регистрира
акционерно дружество с минимален капитал, което да сключва концесионен договор за изпълнението на проекта. След
това предприятието ще набира ресурс на борсата от банки, пенсионни фондове, застрахователи, чужди инвеститори.
Вестник Труд
√ Бизнесът: Пари за магистрали - от борсата
Инфраструктурни проекти като магистралите “Хемус” и “Черно море” да се финансират през борсата, като се привлича
частен капитал чрез публично предлагане на акции или облигации. Това предлагат шест асоциации на работодатели,
емитенти и професионални участници на капиталовия пазар в писмо до кабинета, сред които АИКБ и КРИБ.
Бизнесът предлага държавата да регистрира акционерно дружество с минимален капитал, което да сключва
концесионен договор за изпълнението на проекта. След това предприятието ще набира ресурс през Българската фондова
борса (БФБ) от участниците в нея, сред които са банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества,
чужди инвеститори.
В писмото се предлага още държавата да продаде миноритарни дялове от водещи свои предприятия през фондовата
борса, за да привлече свежи пари и да намали бюджетния дефицит. Такава приватизация успешно е приложена в Полша
и Румъния, пишат организациите.
Според техните изчисления средствата от продажбата на дяловете ще постъпят в бюджета до 6 месеца след вземането
на политическото решение за продажбата им, а държавата ще запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.
Предприятия, които биха предизвикали силен инвеститорски интерес, са „Български енергиен холдинг”,
“Булгартрансгаз”, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ „Марица-изток 2”, Българска банка за
развитие, летище София, Агенция дипломатически имоти в страната, посочват бизнес организациите.
Вестник 24 часа
√ Бизнесът иска продажба на 25% от атрактивни компании
Продажбата на миноритарни дялове в най-атрактивните държавни компании да осигури свежи пари и да намали
бюджетния дефицит. Това предлагат пет бизнес организации и Българската фондова борса в писмо до премиера Бойко
Борисов, вицепремиерите Томислав Дончев и Ивайло Калфин, министрите Владислав Горанов, Лиляна Павлова,
Теменужка Петкова и Божидар Лукарски.
Идеите са на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците,
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на
лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества и БФБ.
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Предложението е борсова приватизация на 20-25% от БЕХ, "Булгартрансгаз", Електроенергийния системен оператор, АЕЦ
"Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", Българската банка за развитие, летище София и Агенция дипломатически имоти в
страната (АДИС). Според бизнеса това можело да стане за 6 месеца.
Средства за строеж на магистралите "Хемус", "Черно море" и тунела под Шипка да се набавя чрез публично предлагане
на акции. Механизмът е създаване на държавно акционерно дружество, което сключва концесионен договор със
задължение да изпълни проекта. То получава правото да го управлява и да събира приходи чрез тол такси. Дружеството
набира ресурс през фондовата борса, където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи,
управляващи дружества и чуждестранни инвеститори.
Друг начин на финансиране е чрез издаване на облигационна емисия, като новоемитираните книжа се обявяват за
продажба през борсата.
По данни на Комисията за финансов надзор активи за 11 млрд. лева има в пенсионни фондове, застрахователни
компании и договорните фондове, които могат да са потенциални инвеститори.
Заради липсата на атрактивни дружества и проекти те са принудени да пласират финансов ресурс в чужбина, като
пренасочват спестяванията и инвестициите на българските граждани и фирми към други държави.
В свое становище до министъра на икономиката Божидар Лукарски Агенцията за приватизация казва, че цитираните
дружества наистина ще бъдат обект на голям инвеститорски интерес, включително и чуждестранен. Енергийните
компании и летище София обаче са в забранителния списък и за да се листват миноритарни дялове, трябва да бъдат
извадени от него. За влизане на акционери в Българската банка за развитие пък имало законови ограничения.
Приватизацията на АДИС е спряна по искане на ресорния министър.
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√ 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),
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
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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.
frognews.bg
√ Бизнесът предлага приватизация вместо бюджетен дефицит
Бюджетният дефицит да се запълни с продажба през фондовата борса на малки дялове в осем големи държавни
компании, предлагат в писмо до премиера Бойко Борисов Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България, Асоциацията на индустриалния капитал, Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества и асоциациите
на инвестиционните посредници и на управляващите дружества, пишат днес печатни издания.
По принцип сделките чрез борсата се смятат за прозрачни, а оценките - справедливи.
Идеята на бизнеса е на тезгяха да бъдат изкарани миноритарни пакети (20-25%) от държавни компании, които биха
привлекли силен инвеститорски интерес. Изброени са осем конкретни дружества, като акцентът е в енергетиката:
Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ „Козлодуй", „Булгартрансгаз", Електроенергиен системен оператор (ЕСО), ТЕЦ
„Марица-изток 2". Към тях се добавят за цвят една финансова институция (Българска банка за развитие), едно летище
(София) и 100 000 кв. м луксозни имоти, обединени под шапката на Агенция за дипломатически имоти в страната (АДИС).
Авторите на идеята изтъкват следния мотив: от една страна, държавата има нужда от финансов ресурс. Заложеният в
бюджет 2015 дефицит е 3% от брутния вътрешен продукт, или близо 2,4 млрд. лв. Според експерти от продажбата на
тези пакети може да се вземат около 2,5 млрд. лв. при интерес на борсата.
От друга страна, в момента има много свободни пари в банките, пенсионните фондове, застрахователните компании и
договорните фондове. И не на последно място - евентуалната продажба би привлякла и чуждестранни инвеститори в
страната. Дава се пример с Румъния, която е събрала близо 2 млрд. долара от продажба на миноритарни пакети в
енергийни компании след 2010 година.
Не е тайна, че за повечето дружества от години се говори за приватизация (пълна или частична), но винаги неочаквани
пречки осуетяват процедурите. Най-много пари биха се взели от сектор „Енергетика", към чиито компании интерес има
от наши и от чужди инвеститори. Перлата е Българският енергиен холдинг, чийто 25-процентен дял се оценява грубо на
838 млн. лева. Това е нетната стойност на активите, която се получава, като те се намалят със задълженията (пасивите) на
холдинга.
Идеята за продажба на миноритарни пакети от Българския енергиен холдинг (БЕХ) и негови дъщерни дружества на някоя
фондова борса тръгна в началото на този месец от Министерството на енергетиката. Раздържавяването беше
предложено в проект на програма за стабилизиране на отрасъла.
Документът се разработва съвместно от министерството и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР). Проектът поясняваше, че продажбата на акции от холдинга или негови дружества цели „постигане на
публичност и прозрачност при управлението и финансовата стабилизация на сектора". Пак там се описваха и спешни
спасителни мерки за НЕК, които биха помогнали и срещу ново поскъпване на тока за населението.
varna.utre.bg
√ Бизнес асоциации искат борсова приватизация на енерегийни компании
Възможно е финансиране на инфраструктурни обекти като АМ "Хемус" през фондовата борса
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, съобщава investor.bg. 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), 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.
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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.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ "Досие": НОИ плаща без осигуровки
"Министерският съвет или Народното събрание не могат да са финансови съветници дали хората да се осигуряват в НОИ,
или в универсален пенсионен фонд."
С тези думи вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин отказва да даде съвет какво да правят хората, след
като от началото на тази година бе въведено правото на избор осигурените, които са родени след 31 декември 1959 г., да
изберат дали да се осигуряват изцяло в НОИ, или да запазят личните си партиди в универсалните пенсионни фондове.
Всъщност дори експертите не обясняват какви са ползите на единия или другия избор, единствено изтъкват
предимствата на модела, който на тях им харесва повече. Така например привържениците на НОИ изтъкват, че при
осигуряване в частен фонд държавната пенсия ще бъде намалена. Поддръжниците на фондовете пък обвиняват
държавата в опит за национализация и изтъкват, че осигурените, които се прехвърлят в НОИ, ще загубят парите си.
Двата модела реално не може да се сравняват и да се конкурират. Заради това и през 2000 г., когато беше създаден
досегашният модел, идеята бе универсалните фондове, известни още като доброволно задължително осигуряване, да
допълват пенсията от НОИ. Целта бе държавата да осигурява пенсия, която да замести 40% от дохода преди
пенсионирането, универсалният фонд да осигури заместване на 20% от дохода преди пенсионирането, а евентуалното
осигуряване в третия стълб, или т.нар. доброволно допълнително осигуряване в частен фонд, да додаде още 10%.
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Крайната цел при пенсиониране е хората, родени след 1960 г., да получават 70% от трудовия си доход. Тоест ако човек е
получавал заплата от 1000 лв. преди пенсионирането си, пенсията му общо да достига 700 лв.
От тях 400 лв. трябва да осигури НОИ, 200 лв. - задължителното допълнително осигуряване, и още 100 лв. пенсия, ако се е
осигурявал евентуално в доброволен фонд.
В идеалния случай на тристълбовата система пенсията от универсалния фонд трябва да допълни и дори да е по-голяма от
т.нар. намалена пенсия от НОИ.
Намаляването на държавната пенсия за хората, които са избрали да останат в частните универсални пенсионни фондове,
всъщност е основен мотив за защитниците на НОИ. Принципът на това намаление е следният. При подаване на
документите за пенсиониране НОИ изчислява каква трябва да е пенсията при пълно осигуряване. След това се взема
каква част от пенсионните осигуровки е отишла към универсалните фондове и съответно пенсията се намалява
процентно с техния дял.
При осигуряване в НОИ с 12,8% от осигуровките и 5% в УПФ това би трябвало да означава намаление на пенсията от
държавата с 28%. Всъщност обаче това намаление е строго индивидуално, защото в първите години след 2001 г. вноската
за универсалните фондове беше 1 и 2%, а пък от следващата година ще стане 7%. Тоест в зависимост от това през кои
години човек се е осигурявал в универсалния фонд и какъв е бил доходът му тогава ще се определи и намалението му.
От друга страна обаче, именно същите показатели имат най-голяма роля при определяне на допълнителната пенсия от
универсалния пенсионен фонд. Причината е, че размерът на внесените осигуровки е гарантиран и застрахован.
Освен това колкото по-високи са вноските на един човек в универсалния фонд, толкова по-голяма е партидата, върху
която фондът натрупва доходност и съответно натрупаната сума при пенсионирането ще е по-голяма.
√ Шефовете на БНБ и КФН няма да подават предсрочни оставки
Управителят на БНБ Иван Искров и шефът на комисията по финансов надзор Стоян Мавродиев няма да подават
предсрочни оставки, научи "24 часа".
Мандатът на Искров изтича на 10 октомври 2015 г. , а този на Стоян Мавродиев на 16 юни 2016 г. Нито един от двамата
до момента не отговаря на мобилните си телефони, за да коментира лично искането за оставките им, което лидерът на
РБ Радан Кънев отправи преди час от парламентарната трибуна.
Източници, близки до Искров и до Мавродиев обаче бяха категорични пред "24 часа", че нито един от двамата няма
намерение да предприема подобни стъпки.
Юристи обясниха пред "24 часа", че от датата на членство на България в ЕС всеки управител на централна банка с
предсрочно прекратен мандат има право да отнесе казуса до Съда на Европейските общности. Те припомнят още, че ЕЦБ
и Брюксел в свои документи, задължителни за държавите-членки, задължават България да гарантира на независимост на
БНБ и на финансовите регулатори, като КФН.
"БНБ и КФН трябва да не попадат под политически и бизнес натиск, за да изпълняват законовите си правомощия", се
казва в един от документите. В свои позиции, Брюксел нееднократно предупреждава, че "нарушаването на европейски
актове може да доведе до стартиране на съдебни дела пред компетентния европейски съд и до наказателни процедури
срещу Република България". От началото на 2011 г. БНБ и КФН са защитени като органи за финансов надзор от
политически и бизнеснатиск, като изискването е "правно задължителни за всички лица в рамките на ЕС и текстовете им
имат директен ефект, т.е. действието им не се опосредства от никакъв национален нормативен акт.
Предсрочното освобождаване на управителя на БНБ и на председателя на КФН е разписано и в българските закони.
Предсрочно освобождаване се допуска, когато : "той не отговаря на професионални критерии, когато е във фактическа
невъзможност да изпълнява задълженията си над 6 месеца, или ако е признат за виновен за съществено нарушение. До
този момент нито едно от условията не е налице и за двамата.
Затова, неслучайно, оставките на Искров и Мавродиев се разглеждат като морален акт. Тъй като такова понятие в закона
няма, единственият вариант е да се внесат бързи законови поправки, които да добавят други основания за предсрочно
отстраняване. Брюксел обаче не гледа с добро око на конюнктурни промени.
Вестник Капитал Daily
√ Международният туризъм ще расте и през 2015 г.
Миналата година завърши с оживление в Западна Европа и спад в Русия
Броят на международните пътувания ще продължава да расте и през тази година, следвайки глобалното икономическо
възстановяване след силната 2014 г., когато бяха регистрирани 1.14 млрд. посещения в чужди държави. Това прогнозира
световната туристическа организация към ООН. Ръстът се очаква да достигне между 3 и 4% в световен мащаб, подобни са
и данните за европейския континент, който е най-големият пазар в сектора. През миналата година е отчетено увеличение
от 4.7% на пътуванията в международен план.
Добри прогнози за 2015 г.
Световната туристическа организация към ООН очаква позитивната тенденция в сектора от миналата година да
продължи и през тази. В съобщение от организацията генералният й секретар Талеб Рифай коментира, че позитивните
нагласи се дължат на продължаващото подобряване на икономическата ситуация в световен мащаб. "Цените на петрола
са се понижили до нива, невиждани от 2009 г. Това ще намали разходите за транспорт и ще засили икономическия
растеж чрез повишаване на покупателната способност в страните, внасящи суровината. Същевременно то също може да
се отрази отрицателно върху някои от страните износителки на петрол, които се проявиха като силни пазари за туризма",
казва още той в съобщението.
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Световната организация прогнозира, че в най-големия пазар за сектора - Европа, ръстът през годината ще бъде между 3
и 4%, като по-силно ще бъде представянето на Азия, Северна и Южна Америка с прогнози между 4 и 5% (виж графиката).
Забавяне в развиващите се пазари
Данните на международната организация показват известна промяна в нагласите за пътувания във водещите развиващи
се пазари - Китай, Русия, Бразилия. През 2014 г. Китай за трета поредна година е държавата с най-много туристи,
пътуващи в чужбина, но ръстът им се забавя. Данните показват, че разходите на китайците за туризъм са се увеличили
със 17% през периода януари-септември миналата година при съответно 26 и 40% през предходните две години.
През 2014 г. за първи път от няколко години насам пътуванията от Русия отбелязват спад с 6%, сочат изчисленията на
организацията. Именно руският пазар допринесе и за понижението при морския туризъм в България през миналото лято.
По-нисък растеж на разходите за туризъм е отбелязан и в Бразилия, като през миналата година той е бил 2%.
Забавянето в развиващите се пазари до голяма степен се е компенсирало с оживлението, отчетено в Западна Европа.
Така например разходите за пътувания в чужбина са се увеличили с 11% във Франция, с 6% в Италия и с 4% във
Великобритания. С 6% повече средства са похарчили и в САЩ за международни пътувания, показват още данните.
Туризмът в региона е в застой
Данните на световната организация за 2014 г. сочат, че регионът, в който попада и България - Централна и Източна
Европа, е регистрирал най-лоши резултати на континента след три години на растеж. През миналата година
международните пътувания в региона са били сходни с 2013 г., като не е ясно какво ще се случи през настоящата. За
сравнение - в Западна Европа е отчетен ръст от 2% на пътуванията, а в Южна Европа и Средиземноморието - 7%.
Миналата година беше най-лошата за българския туризъм от 2009 г. насам, като през летния сезон, когато традиционно
се генерират около две трети от приходите, беше отчетен спад между 5 и 12-13% във всички морски курорти. Основната
причина за него бяха слабите пътувания от ключовите Русия и Украйна и невъзможността на отрасъла да ги компенсира с
повече туристи от алтернативни пазари. Прогнозите са, че секторът ще отбележи ръст между 3 и 5% при течащия в
момента ски сезон, но притесненията за лято 2015 са сериозни заради непредвидимата ситуация в Русия и Украйна и
голямото обезценяване на валутите в двете държави, което прави ваканциите в България значително по-скъпи.
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√ Реформаторският блок поиска оставките на ръководствата на БНБ и КФН
Представители и на Патриотичния фронт искат промяна в регулаторите, а ГЕРБ няма позиция за Мавродиев
Съпредседателят на парламентарната група на Реформаторския блок и лидер на ДСБ Радан Кънев за пореден път поиска
оставки във финансовия и банковия регулатор - този път обаче от парламентарната трибуна. "Необходимо е единно да
поискаме оставката на ръководствата на финансовите регулатори и ако не я получим, чрез решителен акт на парламента
да прекратим мандатите им и със спешни законодателни промени да гарантираме, че обществото ни няма повече да
страда от подобна безотговорност", заяви Кънев в четвъртък. Той аргументира позицията си с допуснатия пропуск на
надзора върху Корпоративна търговска банка (КТБ), довел до щети за данъкоплатците, и с поведението на председателя
на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев, който след загубата на обществено доверие, вместо да поеме
отговорност, представи провала си като "грозен, персонален конфликт" и въвлече общественото мнение в "махленска
драма". "Особено скандално е, че КФН пренебрегна правомощията си, когато трябваше да защити обществения интерес,
но си позволи да злоупотреби с тях, за да наложи прекомерни санкции на медии, които разкриха бездействието ѝ", каза
той.
Отговорността е при депутатите
Кънев поиска оставката на Мавродиев още преди няколко седмици, а сега той настоява цялото ръководство на
финансовите регулатори да се оттегли. Той коментира, че през изминалите годините двата финансови регулатора не са
изпълнили поставените им от закона цели да поддържат финансовата и икономическата стабилност и да помагат
спестяванията на гражданите да се превръщат в инвестиции в икономиката. "Напротив – те допуснаха системното
изтичане на капитал от банките и финансовите институции към банки в чужбина и към чуждите капиталови пазари", каза
Кънев. "Когато финансовите регулатори отказват да поемат отговорност, тя преминава върху тези, на които тежи техният
избор, върху нас, върху които тежи тяхното избиране", каза още съпредседателят на групата на РБ и завърши: "В тази
тежка криза и в това състояние, когато на южната ни граница има толкова тежко финансово разклащане, не можем
повече да си позволим такъв финансов надзор... Аз съм се научил, че когато едни пари липсват, те са откраднати. И че
когато не изриташ крадеца навреме, плащат всички. Много ви моля да не допуснем да плащат всички български
граждани."
Реакциите на останалите
По време на изслушването на КФН в бюджетна комисия срещу начина на работа на небанковия регулатор се обявиха и
депутатите от Патриотичния фронт и настояха, че той не се справя с работата си и трябва да подаде оставка.
"Евентуални манипулации, може би едва ли не и потенциални, също така след като чух, че методиката е "имаше такива
практики в Европа", в мен не остана съмнение, че парите ми не се стопанисват добре. Досега сладко спахте за КТБ,
убедихте ме, че трябва да има подкомисия, която специално да разследва работата на пенсионните фондове, и
исканията ви за законови промени", изтъкна Емил Димитров от Патриотичния фронт. Той допълни, че е много хубаво, че
КФН са чули, че медиите пишат за банките и ги санкционират, но не са прочели какво точно говорят, което после се
потвърди и банките фалираха. По време на заседанието оставка на Мавродиев поиска и депутатът от БСП Георги Кадиев.
От своя страна Мавродиев коментира, че в исканията за оставка няма мотиви и аргументи, кореспондиращи със
законовите правомощия или с хипотетични провали в тези правомощия. "Такива няма. Не съм съгласен, че трябва да
водя аз дебата с политиците, аз не съм политик, бях такъв до 2010 г., тогава бих отговорил по друг начин на г-н Кънев. В
момента моята работа е да отговарям за надзорни теми, касаещи нашите правомощия, отново подчертавам и в този дух
на мисли ще отговарям само по такива теми. Оставка мисля, че е коректно да се иска за провали в дейността. Tакива
няма, поне не съм видял", каза Мавродиев.
ГЕРБ засега няма позиция. Председателят на бюджетна комисия Менда Стоянова обяви, че не цялостната работа на КФН
в момента във фокуса, а случващото се с пенсионните фондове.
На въпрос има ли основания да бъде искана оставката на Мавродиев финансовият министър Владислав Горанов
отговори, че "със сигурност опитът му да се явява медиен регулатор според мен, независимо от това, че законът му дава
право, не трябва да бъде реализирано с мащабите, с които се вижда напоследък. Ако се окаже, че комисията не си е
свършила работата и не са защитени интересите на небанковия финансов сектор или имаме неудачи там, аз съм първият
човек, който ще ви каже, така както ви казвам, че Иван Искров задължително трябва да си подаде оставката, така тогава
ще говоря и за Мавродиев".
Проверка на ЕК в КФН
Във фейсбук Георги Кадиев обяви в четвъртък сутрин, че през 2014 г. Европейската комисия е извършила проверка на
КФН. Тя е била рутинна – по доклад за макроикономическите дисбаланси и по сигнал, изпратен до комисията. Според
Кадиев сигналът може би е свързан със застрахователен и пенсионен надзор и най-вероятно е заради писмото от 24
октомври на четирите най-големи пенсионни компании, изпратено до КФН и ЕК. В него те посочват, че системата за
оценка на активите и пасивите на пенсионните фондове е "под съмнение", а функционирането на пенсионното
осигуряване е в системен риск. За изпратеното писмо съобщи и "Капитал" в броя си от 17 януари, но до вчера
регулаторът не го беше коментирал. КФН няма позиция и по предлаганите пенсионни промени, макар аргументите за
частичното прехвърляне на пари от частните фондове към държавната система да е лошо управление при някои
дружества, високи такси, висок инвестиционен риск – все неща, за които е отговорен надзорът на комисията.
Горанов: Иван Искров трябва да си подаде оставката
Управителят на БНБ Иван Искров е внесъл в четвъртък предложение в парламента подуправителят на централната банка
Димитър Костов да оглави "Банков надзор". Костов ще замени на поста освободения от парламента по-рано през месеца
Цветан Гунев, който пое надзора над банковата дейност през юни 2013 г., но заради кризата с КТБ от средата на юни 2014
г. не изпълнява правомощията си. Ако бъде избран, Костов ще довърши мандата на Гунев, който изтича в средата на 2019
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г. Финансовият министър Владислав Горанов смята, че Костов е правилен избор. "Той е добър професионалист и такива
хора като него трябва да се задържат", отбеляза Горанов след заседанието на бюджетната парламентарна комисия, на
която беше изслушано ръководството на КФН. Според министъра управителят на БНБ Иван Искров обаче трябва да си
подаде оставката.
Димитър Костов от близо 10 години е част от управителния съвет на БНБ. От 2005 г. е подуправител на управление
"Банково". Димитър Костов има опит и в изпълнителната власт. В началото на прехода той беше заместник-министър
(1990-1992) и първи заместник-министър (1993 -1995) на финансите, след което оглави министерството в правителството
на Жан Виденов. След падането на кабинета кариерата му продължава в банковия сектор.
Вестник Сега
√ След доклада на Брюксел заваляха реформи
Ден след доклада на Европейската комисия, пълен с критики за бездействието срещу корупцията в България и
безсилието срещу организираната престъпност, институциите се надпреварват да предлагат законопроекти.
Главният прокурор Сотир Цацаров анонсира ново антикорупционно звено. "Другата седмица ще представим интересен
проект както за структура за противодействие на корупцията, така и за минимални и необходими изменения в
Наказателно-процесуалния кодекс на експертно ниво", каза той, цитиран от "Фокус". Промяната в закона щяла да
попречи на осъдените престъпници да се укриват.
Преди това правосъдният министър Христо Иванов и вицепремиерът Меглена Кунева се разминаха по въпроса с
антикорупционните структури. Иванов иска независим разследващ отдел на търговията с влияние във властта, съставен
от прокурори и следователи по модела на Румъния. Кунева настоява за обединяване на БОРКОР, Комисията за конфликт
на интереси и други звена по подобие на агенцията по интегритет в Румъния.
Министерството на правосъдието също извади готов проект - за изменение на Закона за административните нарушения
и наказания. В него се предлага завишаване до 1 млн. лв. на глобата за фирми, които са получили неимуществена облага
в резултат на престъпление, извършено от техен управител, член на контролен или надзорен орган, работник или
служител. Сега санкцията е от 5000 до 100 000 лв., а когато облагата е имуществена - до 1 млн. лв. Разширява се и кръгът
от престъпления: представяне на неверни сведения за получаване на кредит или на пари от еврофондовете, неплащане
на данъци в големи размери и др.
ВТОРИ ОПИТ
Съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова отново са официални кандидати за овакантения отдавна пост на главен
съдебен инспектор, след като в доклада на Брюксел бездействието на депутатите беше остро критикувано. Номинациите
им бяха направени от Съюза на съдиите и внесени от депутати от БСП ден преди крайния срок. Предстои изслушването
им в парламентарната правна комисия.
√ Училищата ще кандидатстват за европроекти от средата на годината
До средата на 2015 г. трябва да започне кандидатстването с проекти по оперативната програма за образование. Това
съобщи просветният зам.-министър Николай Денков, който вчера представи финалния вариант на новата оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж" пред кметове и директори на образователни институции.
Очакванията на МОН са, че програмата ще бъде одобрена от Брюксел през март.
Общата сума на "Наука и образование за интелигентен растеж" до 2020 г. е 1.37 млрд. лв., които са разпределени в 4
групи. Най-много средства - 560 млн. лв., са предвидени за научни изследвания и технологично развитие. Нови са
дейностите за науката и там имаме най-големи проблеми при стартиране на цялата програма, обясни Денков. За
дейностите по образование и учене през целия живот са предвидени 505 млн. лв., а за интеграцията на децата със
специални образователни потребности и малцинствата - 264 млн. лв. Последната група дейности е "Техническа помощ" близо 55 млн. лв.
Един от приоритетите през МОН е плавният преход във финансирането на важни проекти от досегашната програма - за
евростипендиите, за целодневната организация в средищните училища и за студентските и ученическите практики.
Специално внимание е обърнато и на проблема с младите учители. Една от мерките е да се поемат семестриалните такси
за обучение на студентите по тези специалности, съобщи зам.-министърът на образованието. Денков обаче отказа да
обяви дали със средства от оперативната програма ще се увеличат заплатите на младите преподаватели в училищата.
До средата на 2016 г. кандидатстването и отчитането на проекти, финансирани от еврофондовете, трябва да бъдат само
по електронен път. До края на октомври 2016 г. европейските институции ще направят мониторинг на България и ако
изискването не е спазено, ще ни спрат парите, обявиха експерти от МОН.
√ Поне 2 правителства ще плащат цената на безплатното саниране
Поне 2 правителства ще плащат цената на спорната идея за безплатно саниране на панелките. Разходите за реализиране
на инициативата в размер на до 1 млрд. лв. ще бъдат разхвърляни във времето според възможностите на бюджета и ще
се покриват 5-10 години. Това съобщи в рамките на парламентарния блиц контрол в бюджетната комисия в НС
финансовият министър Владислав Горанов.
Както "Сега" писа, в бюджет 2015 няма пари за обещаното саниране на панелките. Нужните средства ще се осигурят чрез
заем, който Българската банка за развитие ще тегли с помощта на държавна гаранция. Самите пари ще се раздават на
сдруженията на собствениците безвъзмездно, а след завършване на проектите бюджетът ще връща съответните суми на
ББР. "Разходите по тази схема ще започнат реално през 2016 г. и ще се покриват поне 5-10 години. Така те няма да тежат
9

върху бюджета", аргументира се Горанов. Според него този вариант бил добър и щял да се прилага все по-често. По този
начин обаче правителството ще натовари със собствената си инициатива и бъдещи кабинети.
По предварителни данни на МФ бюджетът през януари излиза за първи път на излишък от 2009 г. насам, съобщи още
Горанов. От думите му се разбра, че основен принос за това има агенция "Митници", която е събрала 400-500 млн. лв.
повече спрямо януари 2014 г. Не стана ясно откъде идва свръхизпълнението - от акцизи или от ДДС от внос. Само преди
дни депутати предупредиха, че заради резкия спад в цените на горивата приходите от ДДС от внос през 2015 г. могат да
са близо 600 млн. по-малко спрямо записаното в бюджета.
√ Парламентът е на път да отмени контрола над ведомствените бензиностанции
Земеделската комисия одобри проект на закон те да бъдат изключени от контрола на НАП
Остър спор за контрола върху ведомствените бензиностанции предстои в Народното събрание, след като късно в сряда
парламентарната земеделска комисия подкрепи предложения за промяна в Закона за ДДС, внесени от червения депутат
Румен Йончев и група народни представители. Според проекта земеделските ведомствени бензиностанции трябва да
бъдат освободени от изискването да монтират нивомери и да поддържат връзка с НАП.
Предложението е подкрепено от 12 депутати от всички парламентарни групи без шестимата членове на комисията от
ГЕРБ, които са гласували "въздържал се". Те не са взели участие и в дебатите, съобщи БНР. Водеща по този проектозакон
е комисията по бюджет и финанси, която още не е излязла със становище. Не е ясно и как биха се развили дебатите при
обсъждане на промените в пленарна зала.
Дискусията в сряда е втора поред в земеделската комисия. Задължението ведомствените бензиностанции да монтират
измервателни уреди и да подават данни за движението на горивата беше прокарано с промени в Закона за ДДС в края
на миналата година. Това стана чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета в последните
работни на декември, а новите правила влязоха в сила още от 1 януари.
Срещу задължението за по-строг контрол на горивата остро възразиха земеделските асоциации. Както "Сега" писа
неотдавна, по техни сметки разходът за връзката с НАП, който трябва да направи един производител, достига 15 хил. лв.
Според фермерите това е непосилно за по-малките земеделски стопанства, за които тази сума неколкократно надхвърля
получаваната държавна помощ за земеделско гориво с намалена акцизна ставка. С този аргумент депутати от БСП, ДПС,
Реформаторския блок, Патриотичния фронт, "Атака" и АБВ внесоха законовите промени, които да освободят фермерите
от задължението да монтират фискални уреди на резервоарите за гориво. На срещата на правителството с бизнеса
миналата седмица обаче премиерът Бойко Борисов заяви категорично, че няма да отстъпи за свързването на
земеделските производители с НАП. Според него цената за един обект е около 5 хил. лв.
Държавата губи между 1.1 и 1.2 млрд. лева годишно от неплатени данъци на горива, се сочи в анализ на Министерството
на финансите, който бе представен пред земеделската парламентарна комисия. Най-големите злоупотреби стават в
секторите "селско стопанство" и "транспорт", където фирмите масово използват бензиностанции за собствени нужди.
При средно потребление на дизелово гориво от 3.391 млрд. литра годишно декларираните доставки са за 2.163 млрд.
литра. На практика не се декларират над 1.228 млрд. литра дизел, или около 36.2%, се посочва в доклада. Ведомствените
бензиностанции се изчисляват на около 30 000, но държавата реално не знае колко точно са те и с какви резервоари
разполагат.
Обработваемата земя в България е 37 - 38 милиона декара. 7.3 л е утвърдената разходна норма нафта на декар. Годишно
земеделието потребява по 280 милиона тона. Излиза, че 100% от потребителите на горива в земеделието са
престъпници, изтъкна председателят на земеделската комисия в НС Румен Христов, цитиран от Инвестор. "Проверете във
вашите данъчни складове. Няма камион, който да излезе, без да бъде платено горивото предварително с 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 на Министерството на финансите.
√ ГЕРБ вече харесва старите идеи на БСП срещу високите сметки за ток
Двойните фактури за ток, предизвикали гнева на премиера Бойко Борисов, станаха повод БСП да изтупа от праха старите
си предложения за промени в Закона за енергетиката. Макар от левицата твърдят, че с тях се дават по-големи права и
удобства на потребителите, поправките така и не бяха гласувани в миналия парламент, където отлежаваха месеци наред
в комисиите към НС. Част от предложенията са спорни, а по други дружествата работят и в момента. Заради двойните
сметки за ток във Варна обаче ГЕРБ вече гледат благосклонно на идеите, но без излишни обещания за подкрепа.
"В 42-рото Народно събрание имаха пълно мнозинство и можеха да приемат каквото си пожелаят. Сега имат
предложения, които са много разумни, ние ще ги погледнем и ще видим", коментира вчера бившият енергиен министър
Делян Добрев (ГЕРБ). Той отново обвини ЕРП-тата за напрежението около сметките и обяви, че управляващите обмислят
увеличение на предвидените в закона санкции за дружествата. В момента глобите за нарушения при отчитането на тока
са от 20 хиляди до 1 милион лева. Според Добрев обаче минималната санкция трябва да бъде завишена 10 пъти.
БСП предлага, когато има установено увеличение на потребената енергия с 50% в сравнение с предишен период, ЕРПтата да информират гражданите предварително, а не чак с фактурата. Не е съвсем ясно как ще стане това, тъй като за да
се установи такъв харч на енергия, той трябва да се сравни с разхода на енергия за същия период на предходния месец.
Ексминистърът на икономиката в кабинета "Орешарски" Драгомир Стойнев уличи ЕРП-тата в лъжа, тъй като пред
парламентарната енергийна комисия те обявиха, че предупреждават предварително клиентите си за задълженията им.
Той даде за пример колегата си в парламента Иван Иванов, който не получил такова уведомление, а двойна фактура. Два
дни по-рано от ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" обаче заявиха, че пращат редовно месечните сметки, а известяването може да
стане по избор на клиента - онлайн, чрез смс или обаждане в колцентър, както и чрез стандартната хартиена фактура.
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В предложенията на БСП е записано още, че ако клиентите се съмняват в сметката си, те няма да бъдат задължавани да
плащат до момента, в който се разгледа подадената от тях жалба. Това обаче ще се отрази драстично на събираемостта и
на практика дружествата ще трябва да чакат с месеци, за да получат парите си за потребения ток. Червените депутати
настояват още когато просрочието е до един месец, а сметката е до 25% от минималната заплата, електрозахранването
да не се прекъсва. Предвижда се и забрана токът да се спира през уикендите и по празници. От ЕРП-тата обаче твърдят,
че и в момента не прекъсват електрозахранването по празниците.
investor.bg
√ ЕК отчете ръст на икономическото доверие в България през януари
Повишава се стопанското доверие както в целия ЕС, така и в еврозоната
Според Европейската комисия важният показател за икономическото доверие на България регистрира солиден ръст през
януари до 102,2 пункта от 100,5 пункта през декември, повишавайки се за втори пореден месец над важното ниво от 100
пункта, след като в края на 2014-а година успя да изплува на това ниво за пръв път от миналия август.
Подобрение до 0,8 пункта от 0,4 пункта бележи индексът на доверието в българския индустриален сектор, докато
индексът, измерващ доверието в сектора на услугите, се повиши през януари много рязко до 6,8 от 3,6 пункта.
Подобрение до -28,3 пункта от -32,1 пункта бележи и индексът, измерващ бизнес доверието в строителния сектор на
нашата страна. В същото време проучването на ЕК отчита по-сдържано подобрение на индекса, измерващ
потребителското доверие в България до -38,6 пункта от -39,4 пункта през предходния месец, докато индексът, измерващ
доверието в сектора търговия на дребно, се подобри през януари до 10,4 пункта от 9,4 пункта през декември.
Данните от днешното проучване на Европейската комисия предполагат за наличието на известен икономически подем у
нас в началото на новата година.
Бизнес климатът в България през първия месец на новата година се подобрява (с 3,8 пункта), след като през декември се
влоши (с 1,1 пункта), показа тази седмица анкетата на Националния статистически институт (НСИ).
Показателят за стопанската конюнктура през изтичащия месец отчете по-благоприятни мнения на стопанските
ръководители в промишлеността (+3,4 пункта), строителството (+9,8 пункта) и услугите (+4,1% пункта), и понеблагоприятни в търговията на дребно (-2 пункта).
Индексът на икономическото доверие в ЕС (във всичките 28 страни – членки) се повиши през януари до 104,6 пункта от
104,1 пункта през декември, докато индексът на потребителското доверие се повиши до -5,8 от -7,5 процентни пункта. И
тук обаче има влошаване на бизнес доверието в сферата на услугите и стабилизация на доверието в промишления
сектор.
Индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната се повиши през януари до 101,2 пункта от 100,7 пункта, но
при прогноза за подобрение до 101,5 пункта. Индексът, определящ бизнес климата в еврозоната, се повиши до 0,16
пункта (при прогноза за 0,10 пункта) от 0,04 пункта в края на 2014-а година.
Последното проучване на Европейската комисия показва подобрение и на индекса, измерващ доверието в
индустриалния сектор на еврозоната (повишение до -5,0 пункта от -5,2 пункта), но влошаване на доверието в сектора на
услугите (спад на индекса до 4,8 пункта от 6,0 пункта).
Окончателният индекс на потребителското доверие в еврозоната, определян от Европейската комисия, се подобри през
януари до -8,5 пункта (съвпадайки с предварителни данни) от -10,9 пункта през предходния месец. По този начин
индексът на потребителското доверие остава за тринадесети пореден месец над неговото осреднено ниво от старта на
еврозоната насам около -13,3 пункта.
√ Горанов: Не се притеснявам за вложенията на универсалните пенсионни фондове
Единственото притеснение касае инвестициите в свързани лица, каза финансовият министър
Нямам повод за притеснения за качеството на инвестициите на УПФ (универсалните пенсионни фондове - бел. ред.),
защото това, което е заложено по нормативна рамка от гледна точка на правилата за инвестиране, не допуска рисково
инвестиране в некачествени активи. Това каза след заседанието на бюджетната комисия в НС финансовият министър
Владислав Горанов.
Той посочи, че единственото притеснение, което е било известно отдавна е по отношение на недостатъчната
категоричност по възможността за инвестициите в свързани лица. Това трябва да бъде преодоляно бързо, защото години
наред темата свързаност не е преодолянa независимо, че в част от докладите на КФН е намиралa място като проблем на
законодателството.
Писмото на пенсионните фондове е предмет на анализ от КФН и ако твърдението, че има някаква манипулация на
пазара, то това е още един аргумент да променим законодателството, за да дадем гаранция, че спестяванията на хората
са максимално защитени. Горанов каза, че писмото му е известно отдавна, защото е постъпило в МФ още през октомври
2014 година и е бил информиран за него.
Относно последното предложение на МФ за промени в пенсионното осигуряване, които дават право на реверсивност на
вноските за втора пенсия Горанов каза, че то е в отговор на поет ангажимент да се отговори на всички критики,
постъпили в края на миналата година при приемането на първите поправки. „Не мислете, че съм се отказал, мислете, че
изпълняваме ангажимент да отговорим на критиките на нашите партньори и на това, че държавата предпочита един или
друг модел.
През времето, когато парите на осигурените стоят само в държавното обществено осигуряване, са гарантирани на сто
процента без коригиране на индивидуалния коефициент. За този период ще им бъде зачетен сто процента
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индивидуален коефициент за пенсиониране. За периодите, в които се намират в универсален пенсионен фонд ще се
използват предимствата на втория стълб.
Относно предложението за намаляване на таксата от 5%, която събират фондовете, Горанов посочи, че не е необходима
законодателна промяна, тъй като и сега два фонда прилагат по-ниска такса. И сега фондовете могат да си намалят
таксите.
Относно коментираното днес в комисията предложение на КФН за създаване на гаранционен фонд министърът каза, че
има смисъл, защото сега има риск фондовете да отчитат отрицателна доходност и да не се покрива дори номиналният
размер на текущите им вноски.
Горанов заяви още, че би поискал оставката на Стоян Мавродиев, ако се окаже, че комисията не си е свършила работата
и не са защитени интересите на небанковия финансов сектор.
За генерал Ваньо Танов Горанов каза, че въпрос за оставката му не стои, защото работата му в последните месеци дава
видими резултати. С 400-500 милиона повече са приходите на митниците през януари в сравнение с януари миналата
година. Най-вероятно с няколко десетки милиона за първи път след 2009 година януари ще приключи на излишък.
√ Европрограмата за наука и образование ще увеличива инвестициите в изследвания
Бюджетът за новата оперативна програма е 1,37 млрд. лева
При изпълнението на новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. трябва да
бъдат изпълнени няколко европейски цели, свързани с инвестициите в научни изследвания, броя на отпадащите ученици
и на висшистите. Това съобщи днес при представянето на програмата заместник-министърът на образованието и науката
проф. Николай Денков, предаде БТА.
Бюджетът за новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. е 1,37 млрд. лева
(финансиране от ЕС и от националния бюджет), посочи той.
Проф. Денков обясни, че за първото направление на програмата "Научни изследвания и технологично развитие" са
предвидени 560 млн. лева за целия програмен период, а за направлението "Образование и учене през целия живот" 504,6 млн. лева. Третото направление е "Образователна среда за активно социално приобщаване" и за него до 2020 г. са
предвидени 252 млн. лева. По програмата има и 54,7 млн. лева за техническа помощ.
При изпълнението на оперативната програма има няколко европейски цели, с които България трябва да се съобразява.
На европейско ниво до 2020 г. трябва да се отделят средно по 3% от БВП за наука и научни изследвания, а за България
тази цел е за 1,5% от БВП, като половината средства да са от бюджета, а другата половина - от частни инвеститори. За
2013 г. у нас само 0,64% от БВП са били отделяни за научно-изследователска дейност, посочи заместник-министърът на
образованието.
Другата цел в програмата е свързана с намаляването на броя на учениците, напускащи преждевременно училище. На
европейско ниво до 2020 г. тези ученици трябва да са 10%, а за България – 11%. Денков отбеляза, че сега у нас 12,5% от
учениците отпадат от системата, но заради влошаващата се демографска ситуация трябва да положим изключителни
усилия, за да бъде достигната целта от 11% на отпадащите ученици.
Третата цел по програмата е за висшистите и според нея до 2020 г. процентът на завършилите висше образование в ЕС
между 30 и 34 години, трябва да се увеличи до 40 на сто, а за България - до 36 на сто. "Сега висшето ни образование е
широко отворено за достъп. Има проблеми с качеството, връзката с икономиката, както и с реализацията на студентите",
заяви Денков.
Той коментира, че преди две години почти никой не е вярвал, че оперативната програма за наука и образование ще
стане факт. Преговорите с ЕК по програмата завършиха и текстът й е утвърден, уточни заместник-министърът на
образованието.
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