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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
Вестник Класа
√ Дянков иска 270 лв. минимална заплата от 1 септември
Синдикатите обявиха готовност за бой по време на предстоящото заседание на тристранния съвет, след като
днес вицепремиерът Симеон Дянков отново е предложил увеличаване на минималната работна заплата и на
вдовишките добавки от 1-ви септември, вместо от 1-ви юли.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172745_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0
%BA%D0%B0+270+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%
B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+1+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0
%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
Синдикатите обявиха готовност за бой по време на предстоящото заседание на тристранния съвет, след като днес
вицепремиерът Симеон Дянков отново е предложил увеличаване на минималната работна заплата и на вдовишките
добавки от 1-ви септември, вместо от 1-ви юли. Това стана ясно след заседанието на подкомисията по доходите и
жизненото равнище към съвета. От КНСБ и КТ Подкрепа настояват за вдигане на минималната заплата от 1-ви юли, както
и за индексиране на всички пенсии с процент, поносим за възможностите на бюджета. От работодателските
организации също възразиха срещу предложението на финансовия министър. Заради неаргументираните предложения
на вицепремиера Симеон Дянков относно вдигането на минималната заплата и вдовишките добавки, двата синдиката са
в готовност да се борят за своите предложения. Президентът на КНСБ Пламен Димитров припомни, че те са вдигане на
минималната заплата поне на 270 лв. от 1 юли, което е компромисен вариант и те ще дъргжат на него. Няма смислени
аргументи против това, коментира той. Сред исканията на синдикатите са и увеличаване на всички пенсии с процент,
който бюджетът може да понесе, каза Димитров, като по думите му до момента синдикатите не са видели разчетите на
финансовото министерство. Според синдикалният лидер увеличение от 5 на сто, колкото е инфлацията може да бъде
понесено от бюджета, като по думите му става въпрос за 200 млн. лв. допълнително. "Не на последно място нека си
дадем сметка, че в бюджетните системи работят също хора, които трябва да бъдат гарантирани", каза Димитров.
Ръководството на Българската стопанска камара е склонно да дискутира изменение на минималната работна заплата,
което да влезе в сила от 1 януари 2012 г., съобщиха от БСК по повод на предложението на Министерството на
финансите. От камарата се мотивират, че всяко изменение в размера на минималната заплата трябва да става в рамките
на бюджетната процедура за следващата календарна година. Преговорите за увеличение на работните заплати следва
да се водят приоритетно не на национално ниво, а на ниво бранш и предприятие, смята БСК. Според камарата при
вземането на решение за увеличение на минималната заплата, трябва да се отчита прякото и косвеното й отражение
върху други плащания. Междувременно и от Асоциацията на индустриалния капитал възразиха срещу намерението
да се увеличи минималната работна заплата от 240 на 270 лева от 1 септември. Според работодателската организация
все още няма условия за подобно увеличение, което ще натовари целия бизнес. Засега обаче единствено експортните
отрасли са излезли от кризата, смятат работодателите. Информацията е на Дарик радио. /БГНЕС /www.bgnes.com
Вестник Монитор
√ Амнистия на лихвите за 5000 майки
http://www.monitor.bg/article?id=296250
Поправката, която ще опрости лихвите на 5000 майки, получавали неправомерно пари от Националния осигурителен
институт, влиза в парламента днес. Това обяви вчера премиерът Бойко Борисов, който направи първа копка в Пирдоп на
нови мощности. Борисов преброи, че само за десетина дни е открил пречиствателни станции в София и в Троян, а
миналия уикенд - завод за битови отпадъци във Варна. Днес
ще бъде даден старт и на пречиствателната станция
на Хасково. Това е отношение към екологията, към красотата на България и нейната природа, обясни премиерът.
Той уточни още, че заръчал на финансовия министър Симеон Дянков да измисли най-добрия вариант за промяната в
Кодекса за социално осигуряване, който да опрости лихвите на майките.
Проблемът възникна през 2010 г., когато НОИ започна да си търси парите от майки, дали бебетата си на ясли, докато в
същото време са получавали помощи за тяхното отглеждане. Според осигурителния институт от общо 9299 жени,
получили неправомерно пари, почти 4000 вече са ги върнали заедно с лихвите.
Поправката ще обхване останалите 5000.
Минималната заплата става 270 лв. от 1 септември. Това обявиха експертите от финансовото министерство пред
социалните партньори в комисията за жизненото равнище вчера. Тя заседава към Националния съвет за тристранно
сътрудничество и в четвъртък се очаква становището й да бъде представено официално и пред самата тристранка.
Преди няколко дни
синдикати и работодатели получиха проект за постановление

на Министерски съвет, в който е записано, че заплатата скача от 1 юли. Заради това вчерашното предложение ни
изненада, коментира пред „Монитор” Мика Зайкова от КТ „Подкрепа”. Според финансистите обаче било по-добре
заплатите и вдовишките добавки да се вдигнат едновременно от есента. Предложението на МФ е добавките да станат
26,5% от пенсията на починалия съпруг. На вчерашното заседания експертите не са представили разчети, но според
сметките на друга работна група вдигането на минималната работна заплата ще излезе на бюджета към 1,5 млн. лв.
месечно. За разлика от единната позиция на синдикатите работодателските организации все още нямат общо мнение.
Според едната вдигането на минималната заплата няма да има никакви фатални последици. Просто ще се укриват помалко социални вноски. Според другите обаче увеличението представлява 12,5%, докато производителността на труда
е нараснала само с 6%, твърди Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал. От БСК пък настояват
ръстът да се договаря само по сектори и браншове, за да се отчете конкретното състояние на фирмите.
Според социалното министерство в момента 240 лв. месечно получават 123 688 човека, което е 5,5% от всички работещи
българи.
dariknews.bg
√ Дянков иска 270 лв. минимална заплата от 1 септември, синдикати и работодатели настръхнаха
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=736418&audio_id=84488
Синдикатите обявиха готовност за бой по време на предстоящото заседание на тристранния съвет, след като днес
вицепремиерът Симеон Дянков отново е предложил увеличаване на минималната работна заплата и на вдовишките
добавки от 1-ви септември, вместо от 1-ви юли. Това стана ясно след заседанието на подкомисията по доходите и
жизненото равнище към съвета. От КНСБ и КТ Подкрепа настояват за вдигане на минималната заплата от 1-ви юли,
както и за индексиране на всички пенсии с процент, поносим за възможностите на бюджета. От работодателските
организации също възразиха срещу предложението на финансовия министър.
Заради неаргументираните предложения на вицепремиера Симеон Дянков относно вдигането на минималната заплата
и вдовишките добавки, двата синдиката са в готовност да се борят за своите предложения. Президентът на КНСБ Пламен
Димитров припомни, че те са за вдигане на минималната заплата поне на 270 лв. от 1 юли, което е компромисен
вариант и те ще държат на него. Няма смислени аргументи против това, коментира той. Сред исканията на синдикатите
са и увеличаване на всички пенсии с процент, който бюджетът може да понесе, каза Димитров, като по думите му до
момента синдикатите не са видели разчетите на финансовото министерство.
Според синдикалния лидер увеличение от 5 на сто, колкото е инфлацията, може да бъде понесено от бюджета, като по
думите му става въпрос за 200 млн. лв. допълнително. „Не на последно място нека си дадем сметка, че в бюджетните
системи работят също хора, които трябва да бъдат гарантирани", каза Димитров.
Ръководството на Българската стопанска камара е склонно да дискутира изменение на минималната работна заплата,
което да влезе в сила от 1 януари 2012 г., съобщиха от БСК по повод на предложението на Министерството на
финансите. От камарата се мотивират, че всяко изменение в размера на минималната заплата трябва да става в рамките
на бюджетната процедура за следващата календарна година. Преговорите за увеличение на работните заплати следва
да се водят приоритетно не на национално ниво, а на ниво бранш и предприятие, смята БСК. Според камарата при
вземането на решение за увеличение на минималната заплата, трябва да се отчита прякото и косвеното й отражение
върху други плащания.
Междувременно и от Асоциацията на индустриалния капитал възразиха срещу намерението да се увеличи
минималната работна заплата от 240 на 270 лева от 1 септември. Според работодателската организация все още няма
условия за подобно увеличение, което ще натовари целия бизнес. Засега обаче единствено експортните отрасли са
излезли от кризата, смятат работодателите.
vesti.bg
√ Дянков иска 270 лв. минимална заплата от 1 септември
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3903071
Синдикатите обявиха готовност за бой по време на предстоящото заседание на тристранния съвет, след като днес
вицепремиерът Симеон Дянков отново е предложил увеличаване на минималната работна заплата и на вдовишките
добавки от 1-ви септември, вместо от 1-ви юли. Това стана ясно след заседанието на подкомисията по доходите и
жизненото равнище към съвета. От КНСБ и КТ Подкрепа настояват за вдигане на минималната заплата от 1-ви юли, както
и за индексиране на всички пенсии с процент, поносим за възможностите на бюджета. От работодателските
организации също възразиха срещу предложението на финансовия министър. Заради неаргументираните предложения
на вицепремиера Симеон Дянков относно вдигането на минималната заплата и вдовишките добавки, двата синдиката са
в готовност да се борят за своите предложения. Президентът на КНСБ Пламен Димитров припомни, че те са вдигане на
минималната заплата поне на 270 лв. от 1 юли, което е компромисен вариант и те ще дъргжат на него. Няма смислени
аргументи против това, коментира той. Сред исканията на синдикатите са и увеличаване на всички пенсии с процент,
който бюджетът може да понесе, каза Димитров, като по думите му до момента синдикатите не са видели разчетите на
финансовото министерство. Според синдикалният лидер увеличение от 5 на сто, колкото е инфлацията може да бъде
понесено от бюджета, като по думите му става въпрос за 200 млн. лв. допълнително. "Не на последно място нека си
дадем сметка, че в бюджетните системи работят също хора, които трябва да бъдат гарантирани", каза Димитров.
Ръководството на Българската стопанска камара е склонно да дискутира изменение на минималната работна заплата,
което да влезе в сила от 1 януари 2012 г., съобщиха от БСК по повод на предложението на Министерството на

финансите. От камарата се мотивират, че всяко изменение в размера на минималната заплата трябва да става в рамките
на бюджетната процедура за следващата календарна година. Преговорите за увеличение на работните заплати следва
да се водят приоритетно не на национално ниво, а на ниво бранш и предприятие, смята БСК. Според камарата при
вземането на решение за увеличение на минималната заплата, трябва да се отчита прякото и косвеното й отражение
върху други плащания. Междувременно и от Асоциацията на индустриалния капитал възразиха срещу намерението
да се увеличи минималната работна заплата от 240 на 270 лева от 1 септември. Според работодателската организация
все още няма условия за подобно увеличение, което ще натовари целия бизнес. Засега обаче единствено експортните
отрасли са излезли от кризата, смятат работодателите. Информацията е на Дарик радио. /БГНЕС /
econ.bg
√ Синдикатите: Mинималната заплата да се увеличи от юли*
http://www.econ.bg/news/article202619/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1
%82%D0%B5-m%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8E%D0%BB%D0%B8
Минималната заплата да се увеличи с 30 лева от първи септември. Да влезе в сила и увеличението на вдовишките
добавки, е предложило на социалните партньори финансовото министерство на днешното заседание на подкомисията
по доходите към тристранния съвет. КНСБ и КТ "Подкрепа", категорично възразяват и настояват увеличението да влезе в
сила от първи юли, както е записано в подготвеното към момента постановление.
Това е, интересното е, че нямат никакви аргументи. Обясняват как понеже ще увеличават вдовишките пенсии от първи
септември и затова и минималната работна заплата трябва да бъде. Само че обяснявам, че ако се увеличат вдовишките
пенсии, трябва да се промени закон, а минималната работна заплата се променя с постановление на Министерския
съвет. Това беше върхът на лицемерието, защото по този начин Симеон Дянков създава и проблем на премиера, обясни
икономическият експерт на "Подкрепа" Мика Зайкова.
На въпрос дали на днешното заседание е обсъждано увеличение на обезщетенията за гледане на малко дете, Зайкова
каза, че никой не е коментирал вдигането им.
Нищо не сме уточнили, никой не говори за вдигане на обезщетения. Настояваме, както е постановлението, да бъде от
първи юли. И ще се обърнем и към премиера, защото и неговият имидж се нарушава. Дянков се подиграва и с
премиера, защото той човекът не знае какво да говори, каза още Зайкова, цитирана от БНР.
"В този момент - в средата на годината, не е удачно да се повишава минималната заплата", държат на мнението си
експертите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
В четвъртък, на 23 юни отново се събира Националният съвет по тристранно сътрудничество, като целта му е да се
намери съгласие с колко и откога да се увеличи минималната работна заплата. В Комисията по доходите и жизненото
равнище във вторник се заговори, че увеличението ще се отложи от 1 юли за 1 септември.
"Досега не е настъпила промяна в икономическата среда, която да налага на мига и по спешност да скочи
минималната заплата. Подобна мярка по никакъв начин не е обвързана с разчетите, които фирмите са направили
за 2011 година, нито има връзка с бюджета на страната", подчерта Ивелин Желязков, директор Тристранно
сътрудничество в AИКБ.
Експертите на АИКБ настояват да се запази и обвързаността на възнаграждението с производителността на труда през
настоящата година. Не сме чули производителността да се е нараснала с повече от 12%, което би съответствало на
повишение от 240 до 270 лв., коментира още Ивелин Желязков.
Пет от шестте национално представени работодателски организации не подкрепят спешното искане за увеличение на
минималната работна заплата.
deltanews.bg
√ Дянков иска 270 лв. минимална заплата от 1 септември, синдикати и работодатели настръхнаха
http://www.deltanews.bg/index.php?id=35297
Синдикатите обявиха готовност за бой по време на предстоящото заседание на тристранния съвет, след като днес
вицепремиерът Симеон Дянков отново е предложил увеличаване на минималната работна заплата и на вдовишките
добавки от 1-ви септември, вместо от 1-ви юли. Това стана ясно след заседанието на подкомисията по доходите и
жизненото равнище към съвета, информира Дарик.
От КНСБ и КТ Подкрепа настояват за вдигане на минималната заплата от 1-ви юли, както и за индексиране на всички
пенсии с процент, поносим за възможностите на бюджета. От работодателските организации също възразиха срещу
предложението на финансовия министър.
Заради неаргументираните предложения на вицепремиера Симеон Дянков относно вдигането на минималната заплата
и вдовишките добавки, двата синдиката са в готовност да се борят за своите предложения. Президентът на КНСБ Пламен
Димитров припомни, че те са вдигане на минималната заплата поне на 270 лв. от 1 юли, което е компромисен вариант и
те ще държат на него.
Няма смислени аргументи против това, коментира той. Сред исканията на синдикатите са и увеличаване на всички
пенсии с процент, който бюджетът може да понесе, каза Димитров, като по думите му до момента синдикатите не са
видели разчетите на финансовото министерство.

Според синдикалния лидер увеличение от 5 на сто, колкото е инфлацията може да бъде понесено от бюджета, като по
думите му става въпрос за 200 млн. лв. допълнително. „Не на последно място нека си дадем сметка, че в бюджетните
системи работят също хора, които трябва да бъдат гарантирани", каза Димитров.
Ръководството на Българската стопанска камара е склонно да дискутира изменение на минималната работна заплата,
което да влезе в сила от 1 януари 2012 г., съобщиха от БСК по повод на предложението на Министерството на
финансите. От камарата се мотивират, че всяко изменение в размера на минималната заплата трябва да става в рамките
на бюджетната процедура за следващата календарна година.
Преговорите за увеличение на работните заплати следва да се водят приоритетно не на национално ниво, а на ниво
бранш и предприятие, смята БСК. Според камарата при вземането на решение за увеличение на минималната заплата,
трябва да се отчита прякото и косвеното й отражение върху други плащания.
Междувременно и от Асоциацията на индустриалния капитал възразиха срещу намерението да се увеличи минималната
работна заплата от 240 на 270 лева от 1 септември. Според работодателската организация все още няма условия за
подобно увеличение, което ще натовари целия бизнес. Засега обаче единствено експортните отрасли са излезли от
кризата, смятат работодателите.
dnesplus.bg
√ Не са настъпили условия за увеличението на минималната заплата, смятат работодателите
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=534178
В този момент - в средата на годината не е удачно да се повишава минималната заплата, държат на мнението си
експертите от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В четвъртък, на 23 юни отново се събира
Националният съвет по тристранно сътрудничество, като целта му е да се намери съгласие с колко и откога да се увеличи
минималната работна заплата. В Комисията по доходите и жизненото равнище във вторник се заговори, че
увеличението ще се отложи от 1 юли за 1 септември.
Досега не е настъпила промяна в икономическата среда, която да налага на мига и по спешност да скочи минималната
заплата. Подобна мярка по никакъв начин не е обвързана с разчетите, които фирмите са направили за 2011 година, нито
има връзка с бюджета на страната, подчерта Ивелин Желязков, директор Тристранно сътрудничество в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Експертите на АИКБ настояват да се запази и обвързаността на възнаграждението с производителността на труда през
настоящата година. Не сме чули производителността да се е нараснала с повече от 12%, което би съответствало на
повишение от 240 до 270 лв., коментира още Ивелин Желязков. Пет от шестте национално представени работодателски
организации не подкрепят спешното искане за увеличение на минималната работна заплата. АИКБ - най-динамично
развиващата се работодателска организация държи на позицията си, че в момента не са налице условия за повишаване
на минималната заплата.
dunavmost.bg
√ Не са настъпили условия за увеличението й, смятат работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в
България
http://www.dunavmost.bg/news-ruse/news-and-events-ruse/item/337-to-do-otlozhi-povishenieto-minimum-zaplata
В този момент - в средата на годината не е удачно да се повишава минималната заплата, държат на мнението си
експертите от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В четвъртък, на 23 юни отново се събира
Националният съвет по тристранно сътрудничество, като целта му е да се намери съгласие с колко и откога да се увеличи
минималната работна заплата. В Комисията по доходите и жизненото равнище във вторник се заговори, че
увеличението ще се отложи от 1 юли за 1 септември.
Досега не е настъпила промяна в икономическата среда, която да налага на мига и по спешност да скочи минималната
заплата. Подобна мярка по никакъв начин не е обвързана с разчетите, които фирмите са направили за 2011 година, нито
има връзка с бюджета на страната, подчерта Ивелин Желязков, директор Тристранно сътрудничество в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Експертите на АИКБ настояват да се запази и обвързаността на възнаграждението с производителността на труда през
настоящата година. Не сме чули производителността да се е нараснала с повече от 12%, което би съответствало на
повишение от 240 до 270 лв., коментира още Ивелин Желязков. Пет от шестте национално представени работодателски
организации не подкрепят спешното искане за увеличение на минималната работна заплата. АИКБ - най-динамично
развиващата се работодателска организация държи на позицията си, че в момента не са налице условия за повишаване
на минималната заплата.

***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Капитал 100 за 2010: Приходите на най-големите компании са нараснали с 16%
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/21/1110309_kapital_100_za_2010_prihodite_na_nai-golemite_kompanii/
Общите приходи на стоте най-големи български компании са се повишили с 16% през 2010 г., показва класацията
"Капитал 100". За поредна година лидер е "Лукойл Нефтохим" с приходи за 5.46 млрд. лв., следван от "Лукойл
България", а на трето място излиза медодобивният комбинат в Пирдоп "Аурубис", който измества Националната
електрическа компания.
Една от причините за по-високите им резултати е ръстът в цените на петрола и медта. Основният фактор за подобряване
на резултатите на повечето компании в петото издание на класацията на "Капитал" обаче е износът. През миналата
година той скочи с 33%, като в повечето сектори отбеляза ръст и в количествено отношение.
В групата на износителите са основно металургични заводи, машиностроителни предприятия, търговци на зърно и
компании за международен транспорт. Така 2010 г. за компаниите в "Капитал 100" изглежда по-добра спрямо
предходната, когато доста от тях свиваха продажбите си.
В топ десет влизат и два от мобилните оператори в страната - "Мобилтел" и "Българска телекомуникационна компания"
(БТК). БТК се представя по-силно с над 6% ръст на приходите, докато конкурентите "Мобилтел" и "Космо България
мобайл" свиват постъпленията си с над 8%.
Извън разместванията при най-големите в стотицата се завръщат някои пострадали, а сега възстановили се от кризата
предприятия като производителя на акумулатори "Монбат", на торове "Неохим", на цветни метали ОЦК, германското
предприятие за автомобилни кабели "СЕ Борднетце" - Бургас, транспортната компания СОМАТ и др.
Останалите нови членове на клуба на големите са чужди компании с поделения, които са отскоро в страната или са
разширили бизнеса си през 2010 г. Такива са ритейл веригата Carrefour, японският производител на кабели за
автомобили "Язаки" - Ямбол, търговецът на медни отпадъци "Копервалиус" (част от гръцката индустриална група
Viohalco).
Заради многото спечелени държавни инфраструктурни поръчки в "Капитал 100" влиза и "Трейс груп холд". Лидерът в
класацията "Капитал 100" - "Лукойл Нефтохим", е на загуба от 120 млн. лв., която се свива от 176 млн. лв. година порано, а при подгласника му "Лукойл България" печалбата леко намалява. Същата е ситуацията и при "Аурубис", където
печалбата се свива до 62 млн. лв. от 209 млн. лв.
√ Шефът на финансовия надзор си увеличи правомощията
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/21/1110229_shefut_na_finansoviia_nadzor_si_uvelichi/
Структурата на Комисията за финансов надзор (КФН) се променя, увеличават се правомощията на председателя и се
отнема част от самостоятелността на заместник-председателите на регулатора. Същинската дейност на комисията ще
бъде съсредоточена в две дирекции – регулаторна политика и надзорна дейност, а досегашните управления –
инвестиционното, осигурителното и застрахователното, ще са част от тях.
Това става ясно от промените в правилника за дейността на КФН, приет на заседание на комисията на 9 юни.
Измененията са влезли в сила на 10 юни и вече са на сайта на регулатора. Те не са били публично обсъждани, а по
информация на "Дневник" промените са били представени на членовете на надзора малко преди да бъдат приети и
самите те не са успели да се запознаят подробно с тях.
Промените са изготвени от председателя на КФН Стоян Мавродиев с помощта на външни консултанти. Пред "Дневник"
Мавродиев обясни, че обществено обсъждане на промените не е правено, защото няма законово изискване за това при
изменение на правилници. По неговите думи целта е по-ефективна работа на целия надзор, като едновременно с това
правилата се доближават до тези в другите страни от ЕС.
Правилникът не е приет единодушно от членовете на надзора – против него е гласувал един от тях, но Мавродиев
отбеляза, че приемането е станало с "огромно мнозинство".
"Нещата в България в момента са анахронизъм. Което води до извода, че са необходими законови промени", каза
Мавродиев. Той добави, че те ще подготвят такива и в най-скоро време ще са готови. Неофициално "Дневник" научи, че
вече има готови текстове.
От бранша не пожелаха да коментират промените в правилника, като представители на организациите на фондовия
пазар обясниха, че не са ги чели, а повечето дори не бяха разбрали, че има такива.
Работата на заместниците ще се промени
Според Закона за КФН шефът на надзора организира и ръководи ведомството, но голяма част от същинската работа на
заместниците му е самостоятелна и няма нужда от съгласуване с него. Мавродиев заяви, че проектът в никакъв случай
не противоречи на закона и не е възможно с правилник да се отнемат функции на членовете на комисията.
Той обаче призна, че част от работата на заместниците му ще се промени, и заяви, че в повечето държави от ЕС няма
заместник-председатели, които да имат толкова високи правомощия.
Юристи коментираха пред "Дневник", че има разминаване между функциите, които Законът за КФН определя за
председателя и заместниците му, и наложените от новия правилник. В закона се посочва, че от ръководството на
председателя са изключени дейностите, предоставени на другите членове.
Членове на комисията са председателят, тримата заместник-председатели и още един, който отговаря за защитата на
потребителите. В правилника прави впечатление, че съответният надзор вече ще е задължен да прави предложения, да

изготвя становища, да анализира, да следи за административни срокове и плащане на такси, но липсват изброени част
от досегашните му функции.
По сега действащия закон заместниците имат задълженията и правото да издават лицензи, одобрения и разрешения в
областта, която ръководят. Те също така издават принудителни административни мерки и следят за спазването на
законите и правилниците от участниците в небанковия финансов пазар.
Главният секретар става важна фигура
За сметка на това главният секретар вече има право да одобрява и връща за корекции на членовете техни материали
преди заседание на комисията и дава "общ подход" за подготвянето на въпроси, които надзорът да разглежда.
Според новия правилник трите надзорни управления вече ще бъдат част от две дирекции, а не отделни звена, както е
сега.
Дирекциите ще отделят регулаторната политика и надзорната дейност и ще бъдат подчинени както на председателя,
така и на главния секретар на комисията.
"Имало е няколко управления, функционирали като феодални владения", аргументира Мавродиев промените в
правилника. Той поясни, че не говори за сегашната работа на колегите си, а по-скоро за старите състави на КФН, когато
всяко управление е "работило в противоречие с политиките на останалите две".
По думите му с новия правилник и членът на КФН Антония Гинева, която отговаря за защита на потребителите, вече ще
има по-ясни задължения и всеки недоволен от небанковия финансов пазар ще може да се оплаче и да разчита на
защита от нея. По този начин работата й ще бъде като на Комисия за защита на потребителите, но в сферата на
финансите, обясни Мавродиев.
Вестник Пари
√ Всяка мандра с връзка с НАП
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf
Вестник Класа
√ Последни сме в ЕС по БВП на глава от населението, първи - по ръст на заплатите
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172741_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1
%81%D0%BC%D0%B5+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8++%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D1%82%D0%B5
България се оказа на опашката по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в Европа и парадоксално - на
първо място по ръст на заплатите. Това показаха данните на Евростат, публикувани в последните дни. В Испания, Италия
и Кипър БВП на човек от населението през 2010 г. е бил около средния за ЕС, във Франция - с 5% над средното ниво, а в
Германия, Белгия, Финландия и Великобритания с 10-20% отгоре. Най-висок е бил БВП на човек от населението в
Люксембург – 283% над средното. От статистиката обясняват високите резултати на херцогството с големия брой
мигранти, които работят, но живеят извън територията на страната. На второ място е Холандия (134% от средното за ЕС),
следвана от Дания (125%) и Ирландия (125%).
В същото време Румъния и България са имали БВП на човек от населението около 55% под средния за ЕС. През 2010 г. у
нас сме произвеждали 43% от нивото за ЕС, а северните ни съседи – 45 на сто. Оказва се, че дори закъсалата Гърция се е
справила по-добре. В Гърция, Словения, Малта, Португалия и Чехия показателят е едва с между 10 и 20% по-нисък от
средното ниво за ЕС. Естония, Унгария, Полша, Литва и Латвия са между 35 и 55 на сто надолу. Евростат уточнява, че
данните са претеглени през покупателната способност или чрез тъй наречения PPS (Purchasing Power Standard) –
използва се изкуствена парична единица, която елиминира ценовите разлики в различните страни на ЕС.
Всъщност според данните на Евростат за 2010 г. зад България остават единствено официалните кандидатки за членство –
Черна гора (40%) и Македония (35%).
Пред нас обаче са Хърватия (61%) и Турция (48%), които също са официални кандидати за членство в общността.
По отношение на заплатите за първите три месеца на годината те са нараснали у нас три пъти по-бързо от европейските
– със 7,8% при 2,6% за ЕС. И това не е нова тенденция – преглед в статистиката на Евростат показа, че и през предходните
четири тримесечия сме били на първо място със среден ръст от 9%. В еврозоната заплатите са нараснали с 2.6% за
януари-март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Най-близо по скок на възнагражденията до нас са Унгария - с 5.6%,
Румъния с 4.5% и Словакия с 3.8%.
Точно на противоположния полюс се намират Гърция и Ирландия, притиснати от дългови проблеми. Там строгите мерки
за икономии и затягането на коланите са довели до спад на заплатите. В Гърция например възнагражденията се свиват
за една година с 6.8%, а в Ирландия с 2.2 на сто. Според данните на НСИ най-голямата част от увеличението идва от
сектора на услугите, където покачването на възнагражденията е с 11.1%. В индустрията, в която икономическото
оживление е далеч по-голямо, отколкото при услугите, ръстът на заплатите е по-скромен – 4.4%. Наетите в
строителството имат най-малък ръст – 3.4%.
По нетен годишен доход на един човек след облагане с данъци оставаме на последно място. Според последните
сравнителни данни на Евростат средният нетен годишен доход за целия Европейски съюз е 17 700 евро. В България
обаче един човек преживява със среден доход от 2230 евро. Румънците например имат доход от 3200 евро. Почти десет

пъти е разликата в доходите на София и Букурещ в сравнение с тези в Германия, Белгия, Люксембург, Холандия и
Франция, където доходите са най-високи.
Според Националната програма за реформи на България за периода 2011-2015 г. (НПР), одобрена от кабинета през
пролетта, ако успешно бъдат приложени заложените мерки и реформи се очаква до 2020 г. жизненият стандарт у нас да
достигне 60% от средното равнище в ЕС.
Вестник Сега
√ Всички освен ГЕРБ са срещу заробването на България с "Евро плюс"
Опозиция, работодатели и синдикати предупредиха, че премиерът Бойко Борисов ще поеме ангажименти, които
неминуемо ще доведат до повишаване на данъците и възрастта за пенсия
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9470&sectionid=16&id=0000101
С един подпис в петък премиерът Бойко Борисов ще поеме от името на България ангажименти, които ще доведат до
вдигане на данъците и възрастта за пенсия. Това предупредиха вчера работодатели, синдикати и опозиция в последен
опит да привлекат внимание към мълчаливото присъединяване на страната към новия пакт за еврото "Евро плюс". Както
"Сега" писа, Европейският механизъм за стабилност ще принуди България, която и вчера беше определена от Евростат
като най-бедната държава в ЕС, да стане гарант за 6.09 млрд. евро чужди дългове.
Противно на уверенията на Борисов, пактът влече със себе си и ангажименти с висока социална цена, заявиха
социалните партньори. На практика той отменя постигнатото национално споразумение за пенсионна реформа. Според
него възрастта за пенсия остава без промяна до 2020 г. и едва след това започва да расте. "Евро плюс" обаче задължава
присъединилите се държави да обвържат възрастта за пенсия с продължителността на живота. Това неминуемо ще
доведе до увеличаването й преди договорения у нас срок.
"Ние имаме документ с подписа на премиера възрастта за пенсия да започне да расте едва от 2021 г. Искам да знам кой
негов подпис тежи повече", попита вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров, след като заедно с бизнеса се срещна
в парламента със "Синята коалиция". Схемата на обвързване с продължителността на живота не е уточнена, но подобни
препоръки имаше и Международният валутен фонд.
Бизнесът пък предупреди, че може да се стигне до увеличаване на данъчната ставка у нас, която сега е от малкото
конкурентни предимства на икономиката ни. Работодателите напомниха, че в "Евро плюс" ясно се вменява ангажимент
за уеднаквяване на данъчната основа. В момента у нас тя е сред най-широките и това поставя страната ни в средата по
данъчна тежест, но пък имаме най-ниската ставка. Ако се стесни, правителството може да се изкуши да вдигне ставката,
за да си върже бюджета.
Синдикалистите виждат в пакта опасност от намеса по отношение на доходите у нас. С присъединяването си към
механизма България се задължава да повишава заплатите само според нарастването на производителността на труда,
без да се вземат предвид други показатели. "Сега тя скочи повече от инфлацията, но утре може да не е така. Как тогава
да догоним доходите на другите страни членки", попита Пламен Димитров. В България в момента няма механизъм за
автоматично увеличение на заплатите, ръстът им се договаря на браншово ниво, където съществуват колективни
договори. "У нас вече има изградена система за договаряне на доходите с работодателите, при която се вземат предвид
и инфлация, и разходи за труд. С основните си разпоредби пактът нарушава сфери на национален суверенитет",
предупреди лидерът на КНСБ.
Социалните партньори са притеснени и от липсата на конкретна рамка на финансовата ангажираност на страната ни.
"Участието в "Евро плюс" трябва да бъде обвързано с ясна перспектива за членство в Еврозоната. В противен случай
няма да имаме ясна перспектива за икономически растеж", заяви Димитър Бранков от БСК.
Както "Сега" писа, Европейският механизъм за стабилност ще принуди България, която и вчера беше определена от
Евростат като най-бедната държава в ЕС, да стане гарант за 6.09 млрд. евро чужди дългове.
"Евро плюс" има добри страни, но и откровени заплахи за страната ни. Не може България да бъде донор първоначално
на 3 млрд. евро, после на 6 млрд. евро. Не може най-бедната страна в света да плаща на богатите. Не може ЕС да
решава каква да е данъчната основа в България, какви да са данъците. Не може ЕС да решава каква пенсионна реформа
да правим. Дори доходите трябва да се договарят между синдикати и работодатели. Тези 6 млрд. евро са повече от
външния ни дълг", категоричен бе председателят на СДС Мартин Димитров. Веселин Методиев от ДСБ добави, че
България изобщо не може да влезе в този мач, защото не може нито да поеме, нито да изпълни такива ангажименти.
Димитров призова управляващото мнозинство да размисли, преди да ратифицира пакта "Евро плюс", а финансовото
министерство и БНБ да пуснат в публичното пространство отрицателните си становища, които според синия лидер
имали. Четири страни - Швеция, Великобритания, Чехия и Унгария, отказаха да приемат "Евро плюс", а Полша даде
принципното си съгласие, но с уговорката, че щом не е в Еврозоната, няма да поема финансови ангажименти.
Премиерът Бойко Борисов обяви, че присъединява България към пакта без дебати в Министерския съвет или в
парламента. Тогава Коалиция за България и ДПС също бяха резервирани към присъединяването.
Междувременно пактът бе обсъден вчера и на заседанието на финансовите министри от ЕС, но МФ отново се ограничи с
лаконично съобщение, като предпочете да се съсредоточи върху санкциите, които държавите от еврозоната ще търпят
за прекомерна задлъжнялост и недисциплинирана фискална политика. В четвъртък и петък в Брюксел лидерите на
страните от ЕС трябва окончателно да се споразумеят за пакта.
Договорки
Финансовите министри от ЕС се съгласиха да извършат промяна в Лисабонския договор, с която да създадат траен
спасителен фонд, разполагащ със 750 млрд. евро за страните като Гърция, съобщи люксембургският премиер Жан-Клод
Юнкер. От тази сума 500 млрд. евро ще са на разположение директно за кредитиране на закъсали икономики. 620 млрд.

евро от новия Европейски стабилизационен механизъм (ЕСМ) ще са кредитни гаранции от страните членки, а 80 млрд.
евро ще са на разположение в брой, уточнява електронното издание ИЮОбзървър. Сумата в брой от ЕСМ ще се натрупва
постепенно от страните членки в периода 2013-2017 г. Германия, която ще даде лъвския пай в ЕСМ, ще трябва да
осигури 168 млрд. евро в гаранции и 22 млрд. евро в брой. Целта на фонда е да подкрепи страните, които са изпаднали
в криза и се нуждаят от спасение, да се завърнат по-лесно на финансовите пазари. "Това е сериозен удар по
европейските данъкоплатци", коментира за ИЮОбзървър Сони Капор, шеф на международния икономически център ReDefine.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Класа
√ Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса: Борсата е оръжие в ръцете на държавата
срещу сивата икономика
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172718_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0
%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%
D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%3A++%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%82
%D0%B0+%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D1%8
2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%8
0%D0%B5%D1%89%D1%83+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
- Г-н, Симов, Софийска стокова борса навършва 20 години, много или малко е това време, за да бъде утвърдена
подобна структура?
- Зависи от гледната точка, но за двадесет години може да се случат много неща. В България, например се опитахме да
променим системата, смениха се много парламенти и много правителства. А от наша гледна точка се утвърди и
борсовата търговия. През първите години оборотите, сделките, активността на борсата и на сами играчи бяха повече от
скромни. Но ако погледнете резултатите от 2010 г. и въобще от последните години, ще видите, че тенденцията към
повишаване на активността на борсовата търговия е ярко изразена, твърда и необратима. Но не това е найсъщественото. Най-важното е информацията, която борсата дава през медиите на всички занимаващи се с бизнес, за да
си направят точна преценка какво да предприемат, с какво да търгуват, на каква цена и т. н.
- Кога се работеше най-трудно и кога – най-лесно?
- Първите дни през април 1991 г., когато е официално подписан договорът и създадена Софийската стокова борса до
юни, когато официално стартира борсовата търговия, като че ли бяха най-трудните в организационно отношение. Тогава
трябваше да се напипа верният модел и в една държава с дълги години централизирана планова икономика да се
създаде една чисто пазарна структура. Винаги съм казвал, че много завиждам на институции като банки,
застрахователни компании, търговски дружества, които все пак в периода 1944 г. – 1990 г. са съществували в България.
Никой през 1990 г. не си спомняше какво е борса. Трудно беше да се работи през следващите няколко години, защото у
нас нямаше нито законова регламентация, нито други нормативни документи, с които да се въоръжим и да започнем да
развиваме борсовата търговия. Първият период от нашето развитие приключи през 1997 г., когато най-накрая беше
приет Законът за стоковите борси. После много рязко се повишиха активността и доверието към борсовата търговия,
което се отразява и в резултатите, които постигнахме през последните 14 години. Следващият етап беше след 2006 г.,
когато ССБ беше приета в голямото семейство на световните стокови борси. Дълго време ни гледаха с недоверие, първо,
защото сме от България, и, второ, защото сме много млади. Утвърдените борси по света са по на 100 – 130 години.
Година преди България да стане член на ЕС ние бяхме приети в Асоциацията на фючърсните пазари. Няма журналист,
като ме види, да не ме пита как върви петролът, пшеницата, захарта....и не само в България, но и по световните борси.
Всеки месец представяме пред медиите доста ценова информация и можем да го правим, защото членуваме в
световната асоциация.
- Как искате да изглежда ССБ след 20 години?
- Ако искаме да се сравняваме със световните образци на борсовата търговия, много неща трябва да постигнем. Но не
толкова като борса, колкото България като икономика, защото борсата е огледало на икономиката. САЩ и Западна
Европа имат доста по-развита икономика и съответно имат и по-развити борси. Иначе като принципи на работа сме
абсолютно еднакви. Радващото е, че и фондовата, и стоковата борса стават все по-популярни. Извоювали сме си своето
място на едни платформи, където се извършват търговските операции между отделните субекти. Много представители
на бизнеса все още не ни долюбват, защото при нас всичко е законно, не може да има сделки без фактури, без данъци...
По-скоро борсата е голямото оръжие в ръцете на държавата за борба със сивата икономика. Иска ни се да бъдем все поизползвани за формирането на реални пазарни цени. Много се говори за някакви борси, които ще търгуват
електроенергия, емисии въглероден двуокис. Има я борсата, ние сме тук 20 години, можем да търгуваме всичко, стига
да ни бъде възложено. Ние сме пазарен субект, който се използва от хората на бизнеса.

Вестник Старнадрт
√ Кравите с касов апарат
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-22&article=371862
След търговци, бензиностанции и певци данъчните взеха на мушка и говедата. Всяка крава ще се върже с касов апарат.
Така бирниците ще следят колко мляко дава добичето и колко налози дължи собственикът му. Тази мярка ще бъде
въведена и за мандрите. По този начин ще се контролира производството на извара, кашкавал и сирене. Предложението
за свързване на мандрите и млякото с данъчните е на земеделския министър Мирослав Найденов. Целта е да се спрат
злоупотребите и да се удари сивата икономика в бранша. Аграрният шеф обеща от догодина кравите, козите и свинете
да си имат джипита. Личните ветеринарни доктори ще знаят най-добре какви са здравните проблеми на добичетата и
така ще може да се провеждат реална профилактика и лечение, обясни Найденов.
Вестник Стандарт
√ Дянков слага юзди на болниците
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-22&article=371835
Бирници вече ще ни броят и прегледите при гинеколога. Данъчни инспектори ще следят онлайн колко посещения имаме
при лекар специалист и колко плащаме за услугата. Всички болници, поликлиники и частни лечебници ще бъдат вързани
с НАП, така че в реално време бирниците да виждат колко пари взимат докторите.
Безпощадният Биг Брадър на НАП от няколко дни вече работи в пернишката поликлиника. Касовите апарати на ДКЦ-1 са
вързани към мрежата на Агенцията по приходите и нито лев не може да остане скрит от зоркото око на данъчните.
Бирниците ще следят колко пациенти преминават през кабинетите на специалистите и как се отчитат приходите, както
финансовото министерство направи преди време с бензиностанциите. Тогава приходите се увеличаха няколко пъти само
за ден.
Освен предаването на информация в реално време нова система ще спре прибирането на пари под масата от докторите.
Това ще става с помощта на три касови апарата във всяка болница. Така пациентите ще плащат само на тези места, а не
във всеки кабинет на джипито. Софтуерът ще отсява и болните без здравни вноски. Компютърната система в момента
работи пробно в Перник. С нейна помощ ще следят и допълнителните плащания, които пациентите правят по желание
за избор на екип и лекар. Въпреки че здравното министерство сложи таван на плащанията, проверка на Инспектората
показа, че нарушения отново има. Пациент на онкологичния диспансер "Д-р Марко Марков" във Варна например бил
сурвакан да плати двойна сума. От лечебното заведение му поискали сума за избор на екип вместо за избор на лекар,
както той посочил. За да надуят още парите, докторите калкулирали доплащането и върху по-скъпа клинична пътека, а
се отчели пред районната здравна каса по по-евтината.
81 жалби за лошо качество на медицинските услуги са постъпили в здравната инспекция през април и май т.г. 20
пациенти са се жалвали, че ги притискали да правят нерегламентирани плащания. Служителите на одита установили, че
от 50 проверени жалби основателни са 21, съобщиха проверителите. Оттам допълниха, че има истински бум на приетите
в болница пациенти. През последните 10 години разходите на болниците са скочили 600%, уточни д-р Ивайло Ваклинов,
шеф на Националния център за опазване на здравето и анализи. Проверката на инспектората е показала още, че всеки
четвърти пациент е приеман в болница два пъти за едно и също заболяване. "Клиничните пътеки предразполагат към
невярна информация, защото заплатите на докторите зависят от приходите по тях", коментира и здравният министър
Стефан Константинов. Според него стартирането на нов вид заплащане догодина - по австралийски модел за
диагностично свързани групи, ще гарантира по-качествено лечение и плащане за реално свършена работа. "Пациентите
ще се лекуват комплексно за всичките си заболявания. Ще получим точна информация за заболяванията на базата на
стриктния контрол върху всеки случай", допълни здравният шеф.
√ Плащат само кеш за палати
Смъкват до 30% от офертите за баровски домове
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-22&article=371847
Пазаруват палати само с пари в брой. Над 90% от купувачите на луксозни имоти плащат при сделките със собствени
средства. Това обяви изпълнителният директор на компанията "Юник Истейтс" Весела Илиева. На пазара се предлагат
предимно ипотекирани домове, а се купуват луксозни недвижимости на цена до 1 млн. евро. Заради спада в цените найтърсени са големите къщи и апартаменти с повече спални. В средния сегмент на пазара обаче има стагнация заради
скъпите кредити, обясни Илиева. До 30-40% от офертната цена може да бъде намалена чрез договаряне. Като пример
Илиева даде най-скъпо продадения през годината апартамент. Той е с 5 спални, 2 кухни, 3 бани и 2 гаража, площ от 244
кв. и се намира на бул. "Васил Левски" в София. Имотът е продаден за 1,25 млн. евро при първоначално искана от
продавача сума от 1,8 млн. лв. Основно на пазара за луксозни имоти се търсят къщи на стойност 400-600 хил. евро и
апартаменти на цена от 200-450 хил. евро, обясни Илиева. Въпреки кризата стойността си в голяма степен са запазили
луксозните имоти в района на Докторската градина. Там минималната цена за квадрат е 2500 евро. В същото време
почти двойно се е сринала цената в Лозенец, където 1 кв. м струва около 1000 евро. Причината за обезценяването е
прекомерното строителство, бързината на изграждане, довела до по-ниско качество, и липсата на паркоместа в доскоро
считания за баровски квартал. Заради кризата вече не се търсят имоти на зелено въпреки по-ниската им цена. Клиентите
имат по-високи изисквания и до сделка се стига с 10 пъти повече усилия, отколкото преди кризата.

