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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Труд
√ Стефан Петранов: В малки размери на вреди
√ Емилия Ченгелове: Кризата си тръгва, на ход е държавата
Материалите може да прочетете в хартиеното издание на вестника
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Публично-частно партньорство ще е възможно почти за всичко
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/17/1091395_publichnochastno_partnyorstvo_shte_e_vuzmojno_pochti/
Нерентабилните проекти на общините и държавата, които доскоро бяха не привличаха бизнеса, скоро може
да влязат в полезрението му. Това ще стане, ако бъде приет дългоочакваният закон за публично-частните
партньорства, чийто проект беше публикуван вчера от Министерството на финансите. Той трябва да бъде
одобрен от правителството до края на юни и ще даде възможност за изграждането с частни капитали на
инфраструктура и публични сгради като болници, училища, детски градини, за които общините и държавата
имат ограничени средства.
Законопроектът предвижда още да се изграждат и експлоатират магистрали без тол-такси, пътища, летища,
пристанища, жп гари, ВиК, електрически и газови мрежи, детски градини, училища, болници, социални
домове. Освен това по този начин ще могат да се осъществяват и услуги като събиране или оползотворяване
на отпадъците или зимно поддържане на пътищата, които сега се възлагат с обществени поръчки.
Срокът на договорите ще е от 3 до 35 години. В проектозакона обаче няма дефиниция за публична
потребност, каквато трябва да удовлетворяват такива проекти. За неатрактивните проекти е предвидено да се
осигурят и допълнителни държавни или общински средства.
Правителството има намерение при разпределението на европейските средства за следващия програмен
период от 2014 до 2020 г. да отдели средства за това.
Публичното-частно партньорство за някои проекти е възможно и в момента, но заради липсата на ясни
правила и регламентирането му в два закона - този за обществените поръчки и за концесиите, отблъсква
частните инвеститори от проектите. За неатрактивните пък изобщо няма интерес - например опитите за
концесия на Централна баня в София се провалят три пъти. Общините от своя страна избягват да влизат в
такива партньорства заради опасенията от обвинения в злоупотреби.
Законът предвижда два вида публично-частно партньорство. При едното частните партньори ще се избират с
конкурс, след което ще сключват договор с държавната или местната власт за изпълнението на проекта.
Вторият вариант е двете страни да създадат смесено дружество за строителството или услугата. Частната
фирма ще управлява съвместната компания и ще има ангажимент за осъществяването на проекта, а
публичният партньор ще има блокираща квота при вземането на решенията.
Създадените по закона дружество ще могат да кандидатстват по обществени поръчки или концесии. Законът
предвижда общините и Министерският съвет да правят списъци с проекти, които ще осъществяват с частен
партньор. Министърът на финансите ще одобрява всеки отделен проект, включително и на местната власт,
след представянето на икономическа обосновка.
Според зам.-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев регламентирането на публичночастното партньорство в отделен закон ще е полезно, тъй като ще улесни най-вече общините. "Досега
местните власти не бяха сигурни в действията си заради разпръснатата законодателна уредба", коментира
той.
Според анализатори се очаква регламентирането и осъществяването на публично-частни партньорства да
повиши качеството на услугите, да намали разходите и да създаде работни места и икономически растеж в
съответния сектор.

Проектът е написан от работна група, назначена от премиера и ръководена от министъра на финансите
Симеон Дянков. Съставените от нея текстове ще бъдат обсъдени днес с представители на местната власт и
бизнеса и трябва да бъдат приети от Министерския съвет до края на юни.
"Законът за публично-частното партньорство ще бъде един от инструментите, чрез които държавата ще
стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори с оглед повишаване инвестиционната
активност и развитието на националната икономика", обясниха от пресслужбата на правителството.
Основни предложения
- Публично-частно партньорство е всяко дългосрочно договорно сътрудничество между централната и
местната власт и частна фирма по проект за финансиране, проектиране, строителство, поддържане
или управление на техническа или социална инфраструктура. Частният партньор ще трябва да поеме
всички или повечето етапи на проекта
- По този механизъм ще могат да се реализират почти всякакви проекти - за магистрали без тол-такси,
пътища, детски градини, училища, социални домове, ВиК, електрическа, газова мрежа, пристанища,
летища, гари, събиране и оползотворяване на отпадъци, чистене на сняг
- Нерентабилни проекти ще могат да се съфинансират от държавата и общините, включително и с
пари от еврофондовете.
- Партньорството между бизнеса и местната и централна власт може да става с договор за
реализирането на проект или със създаването на съвместна фирма
- Всички проекти ще се одобряват от министъра на финансите след икономическа обосновка
- Правителството и общинските съвети трябва да правят списъци с обектите, които смятат да
направят с помощта на частен инвеститор
√ Търси се нов шеф на НОИ, след като Митрева подаде оставка

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/17/1091374_tursi_se_nov_shef_na_noi_sled_kato_mitreva_podade/
Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Христина Митрева подаде днес оставка пред
парламентарната група на ГЕРБ, но за да стане факт освобождаването й, трябва да гласува Народното
събрание. Това може да стане още утре, защото оставката вече е внесена в деловодството на парламента.
Митрева се срещна с депутатите от ГЕРБ, след като на два пъти премиерът Бойко Борисов я призова да се
оттегли. Доброволното подаване на оставка беше единственият начин мандатът й, който е до 21 май 2013 г.,
да бъде прекратен предсрочно.
Пред групата на партията Митрева е заявила, че винаги е действала професионално. От ГЕРБ й благодарили
за свършеното и й пожелали всичко най-хубаво. От групата разказаха, че Митрева е била съвсем лаконична и
силно разстроена. Депутатите отказваха официално да коментират ситуацията. Някои от тях намекнаха, че
Митрева не е виновна за създалото се напрежение. Малко по-късно тя оповести мотивите за оставката си
(виж карето).
Очаква се наследникът й да встъпи в длъжност в началото на юни. "Нямаме още решение. Митрева остава до
1 юни, така че имаме десет дни да изберем", каза пред "Дневник" министърът на финансите Симеон Дянков.
Нов играч с нови, свежи идеи и иновативно мислене ще даде тласък на общественото осигуряване,
коментираха депутати от ГЕРБ.
Двама са кандидатите да заменят Митрева, съобщи за "Дневник" източник от управляващите. Единият е
Светлана Ангелова, депутат от ГЕРБ и зам.-председател на социалната комисия. Вторият кандидат все още не
бил съгласуван между финансовото министерство, премиера и парламента и за това името му не беше
съобщено. За него се знае само, че е икономист с опит в социалната сфера. За кратко "в обръщение" беше и
бившият дългогодишен шеф на НОИ Йордан Христосков.
"Причината за освобождаването на Христина Митрева не е само неизпълнението на плана за приходите. Има
и политически мотиви за нейната смяна", обясни източникът без повече подробности.
Призивите на премиера Борисов към Митрева да се пенсионира доброволно дойдоха след обвиненията на
шефа на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов, че прогнозата на НОИ за приходите от
осигуровки е нереална и това раздува бюджетния дефицит.
Тази атака обаче изглежда странна, тъй като бюджетът на общественото осигуряване се прави по параметри
на Министерството на финансите, съгласува се със Симеон Дянков и НАП, след което се обсъжда и приемът от
депутатите.
Смяната на шефа на НОИ няма да се отрази пряко и веднага нито на приходите, нито на политиката в
осигурителната система. Причината е, че приетите от правителството и парламента параметри на
пенсионната реформа и за вноските не могат да бъдат променени тази година. Митрева е жертва на
неспособността на управляващите да изпълнят бюджетните приходи и отстраняването й може да послужи
като оправдание, че пенсиите няма да бъдат увеличени през юли, коментираха от опозицията в парламента и
синдикатите.

Премиерът Борисов вече обяви, че дали пенсиите и минималната заплата ще бъдат повишени, ще зависи от
приходите в бюджета. Тези от осигуровки изостават много от плана, като причините са безработицата, сивата
икономика и нежеланието на самоосигуряващите се да плащат по-големи вноски.
Мотивите за оставката едно към едно
Моля да бъда освободена от поста управител на Националния осигурителен институт преди изтичане
на мандата поради снемане на политическото доверие и подкрепа от министър-председателя на
Република България г-н Бойко Борисов, вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков,
министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и ръководството на политическа
партия ГЕРБ. Националният осигурителен институт е социална институция, която работи за
обществото, и с информацията, която се тиражира в медиите, се създава и сериозно обществено
напрежение. Всичко това прави невъзможно изпълнението на служебните ми задължения като
управител на НОИ и дестабилизира институцията като цяло.
Вестник Пари
√ Съдбата на in-house поръчките в новия Закон за обществените поръчки се решава днес
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
√ Администрацията е основен проблем на иновативните фирми
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf
Вестник Класа
√ Едва 25% от добавената стойност в икономиката ни идват от иновации
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168946_%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0+25%25+%D0%BE%D1%82+%
D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%
D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%
82+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Едва около 25 на сто от добавената стойност в българската икономика идва от иновативните отрасли, съобщи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на седмия национален иновационен
форум "Иновации и конкурентоспособност". Той обясни, че средната стойност на този показател за страните
от Европейския съюз е 45%. Предпоставките за постигане на висока добавена стойност в икономиката са
нивото на иновациите и равнището на капиталовата интензивност.
„При 2,5 млн. работещи българи, едва 500 хил. са заетите в сектори с високо ниво на технологиите“, уточни
министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев по време на форума. По думите му не трябва да се
конкурираме със страни с ниска добавена стойност, защото това пречи на икономиката да се развива.
„Ние вадим от парите на данъкоплатците, за да подготвим студенти, а те отиват в чужбина. А във футбола
така ли е? Там има трансфери", обясни премиерът Бойко Борисов, като направи паралел между
образованието и футбола. Дали когато държавата години наред дотира един студент, след това той трябва да
стане и да си замине, без да има никакъв ангажимент към тази държава, попита Борисов.
Според министъра на образованието Сергей Игнатов въпросът има и друга страна - дали за студентите ще
има подходяща работа в България. Той призна, че услугата образование е твърде скъпа. И след това,
наистина, ако нашите млади хора заминават, трябва да се замислим как да променим системата. Това може
да стане с промяна в Закона за висшето образование, която подготвяме, добави той.
Премиерът предложи още да се увеличи броят на чуждестранните студенти, като след тяхното дипломиране
те да бъдат образно казано „продавани навън". Според него трябва да се преценява дали да обучаваме у нас
повече чуждестранни студенти, които след това да „продаваме“ в други държави, и да не се инвестира в
хора, които няма да останат да работят в страната. „Трябва много по-бързо и динамично да се мисли и
работи, за да имаме гъвкава икономика“, препоръча още Борисов.
Икономическото министерство води преговори с ЕК за отваряне на нова схема по оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Според плановете тя трябва да осигури допълнителни средства за кредитиране по
програма "Джереми". Предвижда се отпускането на кредити на иновативни предприятия да бъде с
минимална лихва от 5%, като за целта ще трябва да има и съфинансиране от банките. „До края на годината се
очаква да бъде приет новият закон за иновациите“, съобщи Трайков. По думите му с него може да се
възстанови работата на Националния съвет за иновации и на Националния иновационен фонд.
„Около 200 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат отпуснати за три нови технологични парка,

които Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) подготвя“, съобщи Борисов. МИЕТ е
изготвил анализ на българската икономика, който ще позволи да се оценят слабите и силните страни на
държавата и потенциалът за развитието й. На база данните от анализа на ведомството ще може да се насочат
държавните инвестиции в печеливши сектори.
Водният сектор и зеленото енергоефективно строителство са потенциални сфери за иновации според Росен
Плевнелиев. В момента в неговото ведомство се работи върху реформата на водния сектор у нас, а
държавата ще инвестира в развитието му. Министърът коментира, че иновациите са двигател на икономиката
и не може да се разглеждат на парче.
200 патента повече са издадени през 2010 г.
Издадените патенти у нас през 2010 г. са с 200 повече, отколкото през 2009 г. България е в Топ 5 на страните с
най-високи темпове на нарастване на Съвкупния иновационен индекс на ЕК, сочи анализ. „Трябва обаче да се
отбележи, че този напредък е постигнат от много ниска база“, каза Огнян Шентов, председател на фондация
„Приложни изследвания и комуникации“, изготвила проучването. Той обясни, че въпреки темпа на
внедряване на иновациите, България е на предпоследно място по потенциал в т.нар. Иновационно табло,
което се прави от ЕК. Това изисква преминаване към разработване и прилагане на второ поколение политики
за макроикономическата стабилност и фискалната дисциплина трябва да бъдат обвързани с политически
мерки за стимулиране на иновациите.
Българският бизнес започва да инвестира все повече в наука и иновации, което подобрява неговата
дългосрочна конкурентоспособност. При техническите науки вече 2/3 от финансирането идва от бизнеса, а
само една трета от държавата, като това съотношение е традиционно в страните от Западна Европа, посочи
Шентов. Но тези вложения си остават много ниски, а за да се стимулират, държавата трябва да отпуска
кофинансиране на проекти, които повишават конкурентоспособността.

