Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Ер
√ В.Велев: Финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ е по-добре от това да взимаме кредити и да се връщат
лихви
Васил Велев, председател на АИКБ, и Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП
Васил Велев и Любомир Бояджиев коментираха писмото, което шест асоциации изпратиха до правителството с
предложения за привличане на свежи финансови ресурси за бюджета. АИКБ, КРИБ, БФБ, БАЛИП и БАУД предлагат
борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и финансиране на инфраструктурни
проекти през Българска Фондова Борса.
Велев сподели, че предложението не е ново, но сега средата е благоприятна за реализирането му, заради ликвидността,
която има в големите институционални инвеститори. По-голямата част от ресурса е инвестиран извън страната. А
доходността по депозити и ДЦК е достатъчно ниска, за да се търсят алтернативи. Плюс и фискалната позиция на страната
не е най-добрата, заради увеличаването на дълга. Той обясни, че раздържавяването на държавни компании частично до
25% означава, че именно държавата остава с последната дума по вземането на решения за управление. Едновременно с
това се постига по-голяма прозрачност в управлението, или по-голяма ефективност. Разбира се ще бъде и тласък за
капиталовия пазар.
Тъй като предложението е свързано с енергийни компании обединението не предлага мажоритарна приватизация, тъй
като сектора е с огромна тежест като важност, допълни Бояджиев (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). Велев коментира, че енергийните проблеми може
да бъдат по-лесно разрешени, ако има публичност. Ясно направен разчет за управление би привлякъл интерес от
инвеститорите.
Бояджиев сравни България с Полша и даде пример за същия пакет от мерки за приватизация на миноритарни дялове в
държавни компании през борсата. Включително и Румъния има опит в това, и то успешен каза Бояджиев. Дори имат опит
в приватизация на АЕЦ.
Васил Велев допълни, че и ние с приватизацията на ключови дружества като Булгартабак и БТК имаме опит в процеса
след приемане на стратегия за приватизация от НС. Това е въпрос на политическа воля. Бояджиев каза, че за предлагания
процес не е самоцел да мине през борсата, а да се привлекат инвеститори. Но е плюс за облика на страната ни.
Гостите коментираха и изказването на Димитър Бъчваров, член на НС на АПСК, който след участие в сутрешния блок на
България он ер, заяви, че предложението е повърхностно и некомпетентно, тъй като ако управлението е било лошо, то
след тази приватизация до 25% няма да има промяна. В отговор Васил Велев коментира, че само разкриването на
информация, както е по закон, е голям плюс. Но проблемът, който Бъчваров поставя касае и факта, че парите няма да
влязат в дружеството. Васил Велев поясни, че има схема това да се случи - с увеличение на капитала и продажба на
борсата на това увеличение. Подобна е схемата за финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ. Това според
гостите е по-добрият вариант от този да се вземат кредити и да се плащат лихви.

Видеото може да видите тук.
investor.bg
√ Иван Такев: Компаниите от енергийния сектор могат да раздвижат БФБ
Трудно е да се прогнозира каква ще бъде 2015 г. за българския капиталов пазар, коментира пред Bulgaria On Air
изпълнителният директор на борсата
Компаниите от енергийния сектор могат да раздвижат българския капиталов пазар и да привлекат големи
институционални инвеститори, коментира в сутрешния блок на телевизия и радио Bulgaria Оn Air изпълнителният
директор на Българска фондова борса-Софиябо (БФБ) Иван Такев.
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Такев посочи, че един от проблемите на българския пазар, особено що се отнася до инвестиционната активност, е
свързан с размерите. Според него енергийният сектор “може да предложи нещо, което става за инвестиране от страна на
институционалния бизнес”.
За приватизацията на държавните дялове в редица компании, включително и във фирми от енергийния сектор, се говори
от години. Припомняме, че през 2010 г. тогавашният замecтник-министър и сегашен министър на финансите Владислав
Горанов обяви, че те ще бъдат продадени през борсата, като се създаде държавна консолидираща компания към
министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В последствие обаче държавата се отказа от идеята да приватизира
компании, част от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Същевременно в Полша и съседна Румъния тръгна мащабен
процес на приватизация на енергийните дружества през капиталовия пазар.
Все пак приватизацията на миноритарните дялове в енергийните дружества беше заложена в енергийната стратегия за
периода 2014-2030 г. Основният мотив – с продажбата ще се наберат средства, които да се инвестират в оздравяването
на сектора. Още обаче няма индикации кога това ще се случи, макар че бизнесът за пореден път призова за ускоряване
на процеса.
Преди дни пет организации – 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), изпратиха писмо до премиера Бойко
Борисов, с което поискаха борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, за да се набере
свеж паричен ресурс.
Иван Такев декларира подкрепата на БФБ за подобна инициатива и допълни, че приватизацията дава шанс за налагането
на по-добър контрол върху компаниите. Преди това обаче трябва да се подобрят бизнес практиките в някои компании,
които в момента са губещи, смята той.
С пари от борсата биха могли да се финансират и инфраструктурни обекти, подчерта Такев. Според него в България
оперират силни институционални инвеститори, чийто инвестиционен хоризонт е достатъчно дълъг, за да съвпадне с
експлоатацията на инфраструктурни проекти.
Иван Такев коментира, че е трудно да се прогнозира каква ще бъде 2015 г. за българския капиталов пазар заради
влиянието на фактори, които са трудно прогнозируеми. Той припомни, че 2014 г. е започнала оптимистично, с бурно
развитие през първите четири месеца. В последствие политическата криза и кризата с Корпоративна търговска банка са
разрушили доверието, което пазарът се опитваше да възстанови от няколко години.
През януари тази година също е реализиран висок оборот, но той се дължи отчасти и на големи по обем сделки с
еднократен характер, допълни Иван Такев.
Що се отнася до новата програма на Европейската централна банка за количествени улеснения, изпълнителният
директор на БФБ не очаква тя да повлияе пряко на пазара. По думите му може да се очаква обаче кредитна експанзия,
която да доведе до ръст на цените на активите, търгувани в Европа.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ И фирмите без дейност подават годишни декларации
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали
дейност през 2014 година, съобщиха от приходната агенция.
Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали
дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага
годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по
пощата с обратна разписка или по интернет.
Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през
2014 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените
авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия
годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до
31 март 2015 г.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към
бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за
управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи
на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.
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√ Частните фондове искат нова формула за пенсии. Горанов несъгласен
Да бъде променена формулата, по която се изчисляват пенсиите на родените след 1959 г., са поискали частните
пенсионни фондове на вчерашната дискусия за реформа на пенсионната система. По сегашната формула такива пенсии
от НОИ би трябвало да се намалят с 28% - колкото е далът на вноските във втория стълб.
“Предложението им е те да не трябва да покриват намаление на пенсията от НОИ с 28%, а по-нисък процент”, обясни
Горанов.
Според частните фондове при пресмятане на намалението не би трябвало да се ползват само съотношението на 5%
вноска във втория стълб към 17,8% осигуровка към НОИ, а във формулата да влезе и 12% осигурителна вноска, която
държавата прави за всеки работещ българин. Така реално намалението на пенсията от НОИ нямало да е 28%, а 17%,
обясни шефката на фонд “Доверие” Даниела Петкова.
Ако бъде приета формулата на частните фондове, това означава НОИ да плаща с 10-ина процента по-високи пенсии на
хората, родени след 1959 г., отколкото по сегашната формула. По този начин пък втората пенсия от частните фондове полесно ще покрива намалението дори и при по-ниска натрупана сума по личната партида.
Финансовият министър Владислав Горанов обаче не е съгласен, че плащаните от бюджета 12% за всеки работещ от
държавата са всъщност осигуровка. Тези пари се дават, за да се допълни недостигът в бюджета на общественото
осигуряване, обясни той. Все пак той бил готов да помисли за промяна на формулата, ако фондовете му дадат
предложение, което лежи върху реални икономически фактори и държавата може да плати цената.
Подобно предложение е закъсняло и формулата е трябвало да бъде обсъждана през 2004 г., заяви още финансовият
министър.
Горанов останал разочарован от дискусията с фондовете, защото не била по съществото на подготвените от него
промени. С тях той предлага, ако човек избере да не се осигурява в частен фонд, партидата му да отива в Сребърния
фонд. Освен това правото на избор ще важи и за хора, родени преди 1960 г., обясни Горанов.
Вместо да обсъждат предложението, фондовете поискали въобще да няма право на избор, разказа той. След това
направили и предложението за промяна на формулата. “Очаквах много повече технически разговор на експертно ниво за
технологията, след като с новото предложение отговорихме на критиките от края на миналата година за приетите
текстове, които дават право на избор”, каза Горанов.
Право на избор ще има и за категорийните работници, които се осигуряват в професионалните фондове, съобщи още
финансовият министър. Конкретните текстове щели да бъдат обсъждани на следващата сбирка на съвета за пенсионна
реформа. Според Горанов обаче тези пари за ранно пенсиониране не трябвало да отиват в Сребърния фонд, а в НОИ.
На този съвет не е било обсъждано и предвиденото за 2017 г. увеличение на вноската в частните пенсионни фондове от 5
на 7%, обясни Горанов.
Вестник Труд
√ Създават Фискален съвет, ще прави независим анализ на бюджетната рамка
Правителството одобри проект на закон за Фискален съвет и корективни механизми, съобщиха от пресцентъра на
Министерски съвет.
Със законопроекта се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен
Фискален съвет. Целта му е да осъществява независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за поддържане на
устойчиви публични финанси. Съветът ще бъде и механизъм за повишаване информираността на обществото относно
фискалното управление на страната. С цел своевременно коригиране на бюджетната позиция в случай на значително
отклонение от средносрочната бюджетна цел в структурно изражение или от стъпката за постигането й, се предвижда и
създаването на автоматични корективни механизми.
Законопроектът е изготвен в изпълнение на Директива на Съвета 2011/85/ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки.
Тя предвижда наличието на ефективно и навременно наблюдение на националните фискални правила, извършвано от
независими институции, разполагащи с функционална автономия по отношение на фискалните органи на държавитечленки. Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз също постановява
спазването на залегналите в него фискални правила да бъде съблюдавано от независими национални институции и в
случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел в структурно изражение или от стъпката за
постигането й, да се задействат предварително установени корективни механизми.
Проектът на Закон за Фискален съвет и корективни механизми е разработен и в контекста на две препоръки на Съвета –
от 2013 г. и от 2014 г. относно националните програми за реформи на България за съответните години.
Вестник Капитал Daily
√ Правителството отстъпи за ведомствените бензиностанции
Министерството на финансите се отказа от контрола върху обектите и го замени с регистрация
Държавата за втори път се отказа да контролира най-тъмната зона в търговията с горива - т.нар. ведомствени
бензиностанции. Те са около 30 хиляди и са основно собственост на зърнопроизводители и транспортни фирми.
Изчисленията на държавата за консумацията на горива в страната показват, че годишно от сивия сектор бюджетът губи
над 1 млрд. лв. и основните заподозрени са тези обекти, защото продажбите през тях не се отчитат.
Мярката към тях трябваше да е задължително инсталиране на нивомери и фискални устройства с връзка към НАП, както
е при бензиностанциите от години. Сега обаче след заплаха от протести основно от страна на земеделските
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производители Министерството на финансите предлага обектите само да влязат в регистър, т.е. пак остават извън
контрол. Възможно е отказът на правителството да е само временна маневра за намаляване на напрежението. Факт е
обаче, че управляващите изглеждат прекалено отстъпчиви пред заплахата от стачки. Ако наистина аргументът срещу е, че
опериращите ведомствени бензиностанции не могат да си позволят еднократния разход от около 5 хил. лв., то
инсталирането на уредите можеше да се отложи примерно с 6 месеца или дори година. Но то изчезва и се заменя от
регистрация.
Облекчение чрез наредба
Стъпката назад е записана в новата наредба за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти,
публикувана за обществено обсъждане на сайта на финансовото министерство. Тя заменя представената три седмици порано наредба, която предвиждаше контролът върху ведомствените бензиностанции да се изравни с този, който действа
върху бензиностанциите за продажба на горива.
Самите промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС) се случиха експресно в края на годината. Мярката е
безспорна, единствената критика беше, че собствениците на ведомствени бензиностанции не знаеха за новото си
задължение. Реално обаче законът не вкарва нивомерите, те трябваше да са във въпросната наредба.
Желанието на правителството да въведе тотален контрол върху движението на течни горива на територията на страната
срещна отпора на зърнопроизводителите, транспортните компании и някои от търговците на горива. А министърът на
финансите Владислав Горанов и премиерът Бойко Борисов публично заявиха, че няма да отстъпят от намерението си.
Сега наредбата ги опровергава.
Остават обаче констатациите на Министерството на финансите, че държавата губи годишно между 1.1 и 1.2 млрд. лв. от
укриване на данъци върху доставките и продажбите на течни горива. И че "не може по безспорен начин да се установи
дали от тези обекти се извършват зареждания само на собствени превозни средства, машини и съоръжения, или се
извършват и нерегламентирани продажби на течни горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда
нелегално гориво, за което не са издадени документи". Анализът на ведомството е показал, че общият брой на
бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3105 при над 30 000 обекта за зареждане на
горива, т.нар. ведомствени бензиностанции.
Аргументите на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са, че е невъзможно да изпълнят изискванията
в толкова кратък срок, а някои земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи
(въпреки че всяка година те получават над 1 млрд. лв. субсидии). Позицията на Асоциацията на земеделските
производители в България е, че допълнителните разходи не са оправдани, а техническите изисквания – неизпълними на
места. Протестно писмо изпратиха и от Съюза на международните превозвачи и от Националното сдружение на
българските превозвачи.
Неразбрали и неискащи
Въпреки промяната на наредбата и отстъплението на правителството вчера националната асоциация на
зърнопроизводителите обяви, че ще започне протести, ако се налага секторът да въвежда нивомери и фискални
устройства. Зърнопроизводителите твърдят, че офертите за оборудването са за средно около 15 хил. лв. "Трябва да се
направи обективен анализ и да се преразгледа законът в частта му за земеделските производители", съобщи зам.председателят на сдружението Ангел Вукодинов.
По информация на "Капитал Daily" няколко асоциации, сред които и тези на зърнопроизводителите, водят преговори с
правителството, за да се стигне в крайна сметка до това решение. Според неофициална информация текстовете, които са
останали в наредбата, не са окончателни, защото по останалите все още се преговаря.
Меките изисквания към ведомствените бензиностанции
Те ще трябва да подават данни в НАП по електронен път с електронен подпис или персонален идентификационен код
(ПИК) за:
- пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ
- адрес на управление/постоянен адрес
- код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008
- вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива
- обем/вместимост на съдовете
- вид на горивото и мерна единица
- местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива
- предназначение на горивото
- вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните средства, машините, съоръженията и
друга техника, които се зареждат от съдовете
- регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане.
Всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени
нужди или коригирането на подадената информация за тях се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от
настъпване на промяната или от първоначалното подаване.
√ Депутатите бързат да затегнат контрола над борсовите посредници
С мотив, че ще има санкции от Брюксел, икономическата комисия прие поправките в Закона за пазарите на
финансови инструменти
Европейската комисия (ЕК) е открила процедура срещу България заради забавеното транспониране на директива за
контрола над инвестиционните посредници. Това трябваше да е направено до 31.12.2013 г., стана ясно от думите на
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заместник-министъра на финансите Карина Караиванова при представянето на проекта за изменение на Закона за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) пред икономическата комисия в парламента. В сряда членовете й гласуваха
с 16 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се" на първо четене предложения от Комисията за финансов надзор
(КФН) проект. Проектът вече предизвика негативни реакции от посредниците, тъй като се прилага директно, без да се
вземат предвид мащабът и спецификата на местния пазар. Освен че предвижда сериозно увеличение на глобите, той
добавя и някои спорни моменти, които биха повишили сериозно правомощията на КФН, което някои участници тълкуват
като възможност за по-сериозна намеса и натиск в бизнеса им.
Причини за забавянето
Проектът с поправките се появи за пръв път в публичното пространство през февруари миналата година, когато КФН го
публикува на сайта си за коментари от страна на заинтересованите страни. Към онзи момент ЕК вече е била изпратила
официално уведомително писмо, на което е отговорено с план за действие, предвиждащ промяна на закона още в края
на април. Следва придвижване на проекта към парламента, но не е гласуван от депутатите заради оставката на
правителството на Пламен Орешарски. С встъпването в длъжност на новото правителство законопроектът е един от
първите, които се появяват в дневния ред на депутатите. През декември Министерството на финансите (МФ) публикува
на свой ред текста на документа, а в сряда, 4 февруари, парламентарната комисия по икономическа политика го прие на
първо четене.
Спорни текстове
От първата му поява на сайта на КФН досега проектът не е бил изменян, въпреки че срещу него имаше възражения от
сектора. Техните забележки са основно по линия на санкциите за нарушения, които се увеличават в пъти и биха могли да
ликвидират даден посредник. Друго притеснение е свързано с разширяването на обхвата на нарушенията, което според
представители на инвестиционните среди не е изискване на директивата и създава опасност от административен
произвол от страна на надзорния орган. Експерти на КФН, участвали в заседанието на парламентарната комисия в сряда,
коментираха, че размерът на глобите, стигащи до 5 млн. лв. за физическо лице и 10 млн. за юридическо, плюс процент от
оборота, няма как да бъде намален. За целта те са предложили ниска долна граница на глобите, за да може санкциите да
са адекватни на мащабите на малкия капиталов пазар в България. По отношение на останалите забележки експертите са
категорични, че текстовете копират едно към едно европейската директива и в тях няма внасяни добавки. В одобрения
проект се прокарва и текст, близък до правен абсурд. В него се казва, че КФН може да приложи мерки спрямо
инвестиционен посредник, ако на базата на доказателства може да предположи, че през следващите 12 месеца той ще
извърши нарушение. Това според експерти на КФН не трябва да се тълкува като "наказание преди нарушението", а като
възможност за налагане на превантивен контрол върху посредниците, когато се види, че финансовото им състояние се
влошава и ще изпаднат в ситуация, при която не могат да отговорят на изискванията за капиталова адекватност.
Повече разходи и за клиентите
Поправките в ЗПФИ не променят размера на изискуемия капитал на посредниците, но се увеличават изискванията към
дейността им и се въвеждат допълнителни административно принудителни мерки. Вносителите признават, че това ще
доведе до допълнителни финансови разходи за индустрията, което ще се отрази върху цената на предлаганите от тях
услуги, а оттам ще засегне и потребителите на инвестиционни консултации и посредничество.
Вестник Сега
√ И кабинетът "Борисов" ще премахва графика за отпуските при малките фирми
Правителството е припознало една от мерките за намаляване на административната тежест на кабинета "Орешарски" и
ще предложи на свой ред отпадане на задължителния график на отпуските при малките фирми. Промяната в реда за
ползване на отпуските ще бъде регламентирана с промени в Кодекса на труда, става ясно от приетата вчера от кабинета
законодателна програма за първите 6 месеца на годината.
Според прессъобщение на кабинета задължителният график за ползване на платен годишен отпуск няма да важи за
фирми с под 10 души персонал. Същият беше и прагът, обсъждан при кабинета "Орешарски" по предложение на БТПП.
Тогава от палатата предложиха да се наложи и годишен лимит за оборота на фирмите от 3.9 млн. лв. за ползване на
облекчението. От БТПП изчислиха, че промяната ще засегне 343 000 фирми. Не е ясно дали кабинетът ще лансира и други
промени в Кодекса на труда.
За първите 6 месеца на годината правителството възнамерява да внесе в НС общо 99 законопроекта. В списъка попадат и
изцяло нови закони, някои които се обещават от години. До март месец трябва да е готов законопроект за управление на
средствата от ЕС, който се работи от екипа на вицепремиера Томислав Дончев. До юни трябва да е готов и обещаният
още през 2013 г. Закон за консулската защита, който ще регламентира задълженията на държавата при случаи на
изпаднали в беда българи в чужбина. Пак през юни се чака и изцяло нов Закон за електронното управление.
През май и юни трябва да са готови и новият законопроект за военното разузнаване, както и промени в Закона за
отбраната, които да позволят съвместната охрана на въздушното пространство с партньори от НАТО. За нуждите на
военното министерство ще бъдат внесени и промени в Закона за държавната собственост, които да улеснят наемането на
държавна собственост за кратък период и безвъзмездното и възмездно ползване на движими вещи. Финансовото
министерство също фигурира с амбициозен списък от законодателни инициативи до юни, сред тях Закон за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и нов Кодекс за застраховането. Вчера кабинетът одобри
проектозакон за фискалния съвет, който се чака от 2013 г.
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Вестник Класа
√ До края на 2015г. цената на нефта ще достигне до 70 и 75 долара за барел
До септември 2015г. цената на нефта ще изпитва колебания, но след това ще тръгне в посока нагоре. Това прогнозира
енергийният експерт Васил Начев, цитиран от bgonair.bg. Според него цената на нефта до края на 2015г. ще бъде между
70 и 75 долара за барел.
Днес цените на петрола на международните пазари регистрираха нов сериозен спад. На лондонската борса търгуваните
мартенски фючърси на петрол сорт Brent поевтиняха с 5,75% - до 54,76 долара за барел. Още по-сериозен бе спадът на
нюйоркската борса, където американският лек петрол с доставка през март поевтиня с 8,5% - 48,88 долара за барел.
Анализаторите обясняват срива с предстоящите съкращения на разходите на енергийните компании
Вестник Монитор
√ Кабинетът одобри създаването на фискален съвет
Правителството одобри вчера проект на закон за фискален съвет и корективни механизми. Със законопроекта се създава
независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен фискален съвет. Целта му е да
осъществява независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за поддържане на устойчиви публични финанси.
Съветът ще бъде и механизъм за повишаване информираността на обществото относно фискалното управление на
страната. Той ще има петима членове, които ще се избират от Народното събрание. Едно лице не може да бъде
избирано за член на съвета за повече от два последователни мандата.
С цел своевременно коригиране на бюджетната позиция в случай на значително отклонение от средносрочната
бюджетна цел в структурно изражение или от стъпката за постигането й се предвижда и създаването на автоматични
корективни механизми.
Законопроектът е изготвен в изпълнение на Директива на Съвета 2011/85/ЕС за бюджетните рамки на държавите членки.
Тя предвижда наличието на ефективно и навременно наблюдение на националните фискални правила, извършвано от
независими институции.
investor.bg
√ По-малко разходи и преизпълнение на приходите за 2014 г. отчита ДОО
През миналата година повече хора са решили да се възползват от „замразяването“ на възрастта и стажа за пенсия
По-малко разходи и преизпълнение на приходите за 2014 г. отчита Държавното обществено осигуряване (ДОО).
С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите през миналата година, показват данните от предварителния
отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година.
Общите разходи за периода достигат приблизително 9,3 млрд. лева, което представлява 99% изпълнение на плана за
годината. Заедно с разходите за великденските и коледните добавки на пенсионерите общият разход достига малко над
9,38 млрд. лева, показват предварителните данни.
През миналата година е регистрирано и намаление на разходите за пенсии. Изплатените пенсии, без надбавките за
Коледа и Великден, са почти 8,05 млрд. лева, което е с 99,1 млн. лева по-малко от планираното.
Увеличили са се обаче разходите за паричните обезщетения и помощи от ДОО - с 16,9 млн. лева над плана.
Към края на 2014 г. приходите на ДОО достигат над 4,5 млрд. лева, което е 101,5% изпълнение на плана, или с 67,3 млн.
лева повече от очакваното.
Най-голям е делът на средствата, постъпили от събраните от Националната агенция за приходите осигурителни вноски на
работодатели, осигурени и самоосигуряващи се лица. По това перо през миналата година са постъпили 3,63 млрд. лева,
което е с 57,8 млн. лева повече от планираното.
Получените допълнителни субсидии за ДОО от централния бюджет за покриване недостига от средства са в размер на
над 1,8 млрд. лева – със 165,6 млн. лева по-малко от планираните.
Повече нови пенсионери през 2014 г.
През миналата година повече хора са решили да се възползват от „замразяването“ на възрастта и стажа за пенсия, за да
се пенсионират, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ). Излезлите в пенсия през 2014 г. са почти 90
500 души – с над 22% повече спрямо 2013 г., когато все още действаха законодателните промени, въведени от ГЕРБ, за
по-високи възраст и стаж за пенсия. За сравнение, през 2013 г. се пенсионираха с почти 10 на сто по-малко лица заради
реформата.
Значителен е и ръстът на пенсиониралите се военни през миналата спрямо предходната година заради дискусията около
отпадането на привилегиите за военнослужещите. През миналата година в пенсия са излезли над 2 500 военнослужещи,
което е със 74% повече спрямо 2013 г.
Една трета от новите пенсии, отпуснати през миналата година, са инвалидни. Над 30 100 лица са получили лична
инвалидна пенсия заради общо заболяване, като спрямо 2013 г. Това представлява ръст от 6,8%.
√ Промени в 68 закона и кодекса ще направи кабинетът до края на юни
В законодателната програма на правителството за първото полугодие са включени 99 законопроекта
В законодателната програма на правителството за първото полугодие на 2015 г. са включени 99 законопроекта в
приоритетни области като електронното управление, управлението на средствата от Европейския съюз, гарантиране
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независимостта на съдебната система, подпомагане на отговорното родителство, реформата в областта на
здравеопазването и други.
До края на юни кабинетът предвижда да направи промени в 68 закона и кодекса, съобщават от пресслужбата на
кабинета.
Сред тях са законите за: регистър БУЛСТАТ (чрез възможност за приемане на изискуемите документи по електронен път
по отношение на всички задължения за информиране), съдебната власт, за юридическите лица с нестопанска цел, за
семейните помощи за деца, Кодекса на труда (отпадане утвърждаването на график за ползване на платен годишен
отпуск в предприятия с под 10 души персонал).
Промени ще бъдат направени в Закона за водите с цел създаване на единен контролен орган по отношение техническата
изправност на язовирните стени, в Закона за енергетиката, в Закона за туризма и др.
Министерството на правосъдието ще предложи законопроекти за европейската заповед за защита; за признаване,
изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи
задържане; за физическите лица и за мерките за подкрепа.
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика ще предложи законопроект за управление на
средствата от ЕС. С него ще се въведе трайна уредба за регулиране на отношенията в сферата на използване на
средствата от ЕСИФ, като се осигури необходимото ниво на стабилност и предвидимост за участниците в процеса.
Законопроектът за енергийната ефективност, изготвен в Министерството на енергетиката, вече е в Народното събрание.
Очаква се през април ведомството да внесе в МС и проекта на закон за безопасността при проучването и добива на нефт
и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море.
Министерството на земеделието и храните работи по проекта на нов закон за виното и спиртните напитки, чието
приемане ще прекрати открита процедура за нарушение от Европейската комисия срещу България за неизпълнение на
поети ангажименти.
Съвместно с МФ ще бъде подготвен законопроект за държавните помощи, с който ще се въведе специален ред за
възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна/минимална помощ.
Законопроект за представителите по индустриална собственост ще бъде предложен от министъра на икономиката. Във
ведомството се разработва също нов закон за техническите изисквания към продуктите.
Законопроектът за Фискален съвет и корективни механизми, който бе разгледан от МС днес, също е част от новото
законодателство, което правителството ще предложи на парламента за приемане. Екипът на Министерството на
финансите ще предложи също Кодекс за застраховането, закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници и закон за счетоводството, въвеждащи в националната нормативна уредба
разпоредбите на европейски директиви.
Министърът на отбраната ще предложи закон за военното разузнаване, на външните работи – за консулската защита, на
труда и социалната политика – за равнопоставеност на жените и мъжете. Два нови закона ще внесе за разглеждане в
правителството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, свързани с основна политика
на правителството – за електронната идентификация и за електронното управление.
Осем са включените в програмата ратификации на подписани международни документи, по които България е страна.
√ Започна подготовката за създаването на Енергийния съюз на ЕС
ЕС внася 55% от потребяваната енергия, като 90% от домовете в общността още не са енергийно ефективни,
сочат от Брюксел
Повече от 60 години след създаването на Общността за въглища и стомана, основата на Европейския съюз, познат ни
днес, страните, членуващи в него, започват първите стъпки за създаването на Енергиен съюз. Целта е реорганизацията на
европейските политики в областта на енергетиката, припомнят от Европейската комисия.
Работата по Енергийния съюз е един от ключовите приоритети на Комисията „Юнкер“. Ниските цени на петрола на
международните пазари са допълнителен стимул за реализацията на проекта, смятат от ЕК.
Плановете са в рамките на съюза да бъде създаден единен енергиен пазар, както и промяна в начина, по който ЕС
произвежда, транспортира и консумира енергия. Припомняме, че една от целите при представянето на идеята за
Енергиен съюз беше и договаряне на ниво ЕС на цените за енергийните продукти, които страните внасят.
Преди месеци пък ЕК посочи, че солидарността ще бъде отговорът на ЕС на евентуално спиране на доставките на
природен газ от Русия през Украйна. Тогавашният енергиен комисар Гюнтер Йотингер коментира, че за целта трябва да
бъде завършена стратегическата газова инфраструктура, включително и връзките на България със съседните страни. В
изпълнение на тези планове ЕС ще финансира изграждането на новата газова връзка с Гърция.
От ЕК припомнят, че общността внася 55% от потребяваната енергия. В същото време 90% от домовете са енергийно
неефективни, а енергийната инфраструктура е остаряла.
Плановете предвиждат стратегическата рамка на Енергийния съюз да бъде изготвена и одобрена на 25 февруари 2015
година.
√ ЕК предлага да бъдат отпуснати 1 млрд. евро за младежка заетост още през 2015 г.
Предложението е свързано с желанието на Комисията да ускори изпълнението на мерките срещу младежката
безработица
Европейската комисия предложи да бъдат отпуснати 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка заетост още
през тази година.
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С тази промяна предварителното финансиране, което държавите от ЕС получават, за да стимулират младежката заетост,
ще се увеличи 30 пъти и ще бъдат подпомогнати 650 хил. млади хора по-бързо да започнат работа, съобщиха от
пресслужбата на Комисията.
„Нашите млади хора се нуждаят от работа, и то сега. Неприемливо е, че днес повече от един от всеки петима младежи на
пазара на труда не може да намери работа“, коментира комисарят по въпросите на заетостта и социалните въпроси
Мариан Тейсен при представянето на предложението.
От ЕК припомнят още, че първият им приоритет е да се засили конкурентоспособността на Европа, да се стимулират
инвестициите и да се създадат работни места. Инвестиционният план на стойност 315 млрд. евро може да доведе до
създаване на милиони нови работни места, включително за младите хора.
Дори когато се създават нови работни места обаче, за младежите често е трудно успешно да навлязат на пазара на труда.
Поради това инициативата за младежка заетост е насочена специално към създаването на възможности за работа или
обучение за младите хора.
Всички държави от ЕС поеха ангажимент по гаранцията за младежта, която предвижда младите хора на възраст под 25
години да получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до 4 месеца, след като завършат
образованието си или изгубят работата си.
Една от основните цели, посочена от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, е ускоряването на прилагането на гаранцията
за младежта, допълват още от Брюксел. Затова и съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на
инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1-1,5% до 30%.
Това означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициатива, сред които и България, ще могат да получат една
трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните програми. От държавите се очаква
незабавно да предоставят това финансиране на разположение на бенефициерите под формата на авансови плащания по
техните проекти и това ще се наблюдава отблизо.
Според оценки на Комисията, като се повиши предварителното финансиране, може да се ускори предоставянето на
незабавна подкрепа за младите хора и тя може да достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За
сравнение, при сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 000 и 22 000.
Сега предстои това законодателно предложение да бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, които трябва да
го приемат, за да може то да влезе в сила.
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