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√ Васил Велев: Няма такъв ръст в реалния сектор, за да се иска увеличение на минималната работна заплата на 290 
лева 
http://www.focus-news.net/?id=n1558541 
София. Няма такъв ръст в реалния сектор, за да се иска увеличение на минималната работна заплата на 290 лева. Това 
каза за Агенция „Фокус”Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Малко слагаме каруцата пред коня. Нека най-напред да видим какви са прогнозите за догодина във връзка с 
проектобюджета. Съвсем наскоро беше увеличена минималната работна заплата, при условие, че Брутният вътрешен 
продукт стои на едно място, на ниско място. В много страни минималната заплата даже беше намалена. Нямаме такъв 
ръст в реалния сектор, за да искаме на практика от 240 лева, тя да се повиши на 290 лева – едно много голямо 
увеличение, каза той. 
По отношение на данните на НСИ за безработицата за второто тримесечие, Васил Велев заяви, че се сбъдва 
песимистичната прогноза.  
От тази гледна точка не трябва да се бърза с такъв натиск за ръст на доходите, защото това няма да доведе до нищо 
добро. Виждаме какво става в Гърция, с Португалия. Второто тримесечие обикновено е добро тримесечие в реалния 
сектор. Това, което ние отбелязваме, е една несигурност в средносрочен план, тоест средносрочната перспектива се 
губи, няма такива поръчки. Хоризонтът е близо, не е ясно накъде ще се тръгне и има несигурност и затова 
работодателите са много предпазливи. Нашият съвет е и към бюджета – Министерство на финансите, за повече 
консерватизъм и предпазливост, каза Васил Велев. 
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√ Райфайзенбанк очаква само 2.5% ръст на БВП у нас през следващата година 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
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√ Проблемните заеми растат, бизнесът ползва повече банков ресурс 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/23/1143584_problemnite_zaemi_rastat_biznesut_polzva_poveche/ 
Лошите и преструктурирани кредити вече са над 21% от всички отпуснати, а дадените от банките заеми бележат 
минимален ръст, показват данни на БНБ за юли. През миналия месец проблемните заеми са се повишили с 340 млн. лв 
до 8.59 млрд. лв., като по-голям ръст има при тези за бизнеса, отколкото за домакинствата. 
Толкова беше месечното им повишение и през юни. За проблемни се определят кредити с просрочия над 90 и 180 дни, 
както и вече преструктурирани, макар вноските по тях да се плащат редовно. 
За една година общата сума на лоши и предоговорени заеми се е увеличила с близо 40 на сто, а само за месец ръстът е с 
над 4%. В същото време кредитите, които банките са дали, са се увеличили с едва 2.5% за година, като ръстът идва от 
заемите за бизнеса – с близо 5 на сто, до 32.3 млрд. лв. За разлика от тях тези за физически лица са намалели леко – с 
0.5% до 19 млрд. лв. 
Според представители на бизнеса лекото увеличение на кредитирането едва ли е сигнал за оживление на този пазар, 
тъй като и фирмите още са предпазливи при тегленето на заеми, и банките продължават да ги отпускат трудно. 
"Не смятам, че има сериозно размразяване. Ако това се случи, то ще се усети", коментира Пенка Тишкова, изпълнителен 
директор на производителя на лекарства и превързочни материали "Медика". 
Според Емил Райков, изпълнителен директор на "Агрия груп холдинг", увеличение на кредитирането може да има 
специално в техния сектор на агробизнеса и търговията със зърно. 
"Причините са две: първо, отвори се експортът на зърно към Европейския съюз и към трети страни, и второ, цените на 
храните са по-високи, което повишава стойността на бизнеса и съответно изисква повече средства", коментира Райков. 
"Замразяване в пълния смисъл не е имало, защото банките продължиха да отпускат кредити, макар и по-малко", казва 
Борис Борисов, изпълнителен директор на "Доверие Обединен холдинг" (в което влиза и "Медика") и финансов 
мениджър на "Софарма". Той отбеляза, че много банки имат инструкции да не кредитират компании от сектори, които 
пострадаха силно от кризата, като строителството например. 
Борисов посочи, че ръстът на проблемните заеми се дължи на влошаване на конюнктурата, най-вече за фирми от 
строителството и сектора на стоки, които не са бързооборотни. Той прогнозира, че оживление на икономиката едва ли 
ще има, по-скоро очаква глобален спад. 
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Емил Райков смята, че при аграрния бизнес финансовото състояние на компаниите се подобрява и вероятно, ако се 
публикуват точни данни за проблемните заеми по сектори, фирмите от този бранш ще отчетат спад на лошите кредити. 
Засега БНБ не публикува такава подробна информация. 
Заедно с ръста на проблемните заеми са се увеличили и депозитите както на бизнеса, така и на домакинствата. Ръстът е 
с общо 12.2% спрямо юли миналата година при 10.5% годишно увеличение през юни. 
Данните на БНБ показват лек спад на потребителските кредити – с 1% до 7.6 млрд. лв., докато оживление има при 
жилищните. През юли те достигат 8.78 млрд. лв., с 2.5% увеличение спрямо същия месец на миналата година. 
 
√ Кризата и бюрокрацията държат държавния резерв полупълен 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/23/1143589_krizata_i_bjurokraciiata_durjat_durjavniia_rezerv/ 
Икономическата криза, поскъпването на ресурсите и хранителните продукти, както и неорганизираната администрация 
са  причината държавният резерв на страната да не може да попълни запасите си. Това е посочено в отчета на 
ведомството за дейността му през първите шест месеца на 2011 г. 
Така Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" поддържа  фуражи за шест часа в случай на 
бедствие, запасите от хлебна пшеница са на една трета от необходимите по закон, наполовина са количества 
авиационно гориво, на две трети са запасите от дизел, а страната няма в резерв никакви количества промишлено и 
котелно гориво. 
Лекарствата биха стигнали за пет дни при нормативно заложени петнадесет, а в случай на война има резерв от 
медикаменти за почти четири часа. Минерална вода - няма. Това са част от показателите на агенцията. Според отчета за 
първите шест месеца на годината причина за празния резерв е "отсъствието на координация между институциите, 
промени в пазарната конюнктура и липсата на достатъчно средства от бюджета заради финансовата криза". 
Потърсени за коментар, от държавната агенция обясниха във вторник пред "Дневник", че не могат да отговорят за ден 
на въпросите заради отпуска на служителите им и конфиденциалност на част от информацията. От ведомството все пак 
обещаха отговор в рамките на днешния ден. 
Проблемът със запасите на държавния резерв продължава от години. Те се появиха, след като в края на юли митниците 
отнеха лицензи за управление на данъчни складове на "Лукойл Нефтохим". Тогава стана ясно, че за 2010 г. агенцията 
трябваше да поддържа запаси от нефтопродукти за 70 дни, като 30 се падат на държавата, а 40 на производители и 
търговци. 
Според отчета на ведомството за 2010 г. обаче тя не е успяла да попълни изцяло резервите. Вместо за 30 дни обща 
обезпеченост на горива, каквито са изискванията на Европейския съюз, агенцията поддържа в края на годината горива 
за 19.92 дни. Резултатът от постигане на целта е оценен на "незадоволителен". Недостигът се е компенсирал от 
резервите на производители и търговци, като се е постигнал резерв за 67 дни, или те са държали запаси за над 47 дни. 
От отчета за полугодието не става ясно дали недостигът при горивата се покрива от резервите на петролните компании, 
които също са задължени да поддържат такива към държавния резерв. 
В своя план за 2011 г. държавният резерв е заложил да попълни петролните си резерви до октомври тази година, а до 
декември трябва да постигне 80-дневна обезпеченост на общите запаси от нефтопродукти. 
Източник от финансовото министерство обясни пред "Дневник", че от ведомството предоставят на агенцията всички 
гласувани в бюджета суми, с изключение на тези за купуване на горива, които така или иначе не са предвидени. 
Причината е, че няма достатъчно средства в бюджета заради кризата. За попълване на запасите са необходими около 
200 - 300 млн. лева годишно. 
Планира се увеличаване на горивните запаси 
Бюджетът на агенцията според закона за държавният бюджет през 2011 г. възлиза на 73.5 млн. лева. От тях 31 млн. лева 
са общоведомствени разходи - капиталови, за персонал и издръжка. В агенцията в момента работят 572 души. 
От продажба на стоки държавният резерв е реализирал 3.19 млн. лева допълнителен доход. Агенцията си набавя 
необходими средства и чрез освобождаване на резерва при нужда. Ведомството по закон е длъжно да осъществява 
покупко-продажба през стокови борси. 
Държавната агенция поддържа три вида запаси - задължителни резерви на фирмите, държавен резерв и 
военновременен резерв. Според отчета на ведомството страната има държавни запаси от автомобилно гориво за 31 дни 
при заложена целева стойност от 30 дни. В същото време именно автомобилното гориво е и сред най-често купуваните 
от резерва стоки. 
Приходи ведомството си набавя, като извършва услуги, продава амбалаж и материали, събира такси от складове 
(резервоари), предназначени за нефтопродукти и по друг начин. Голяма част от приходите на ведомството са от 
присъдени вземания за отклонени материали от външни съхранители, както и от глоби и неустойки по неизпълнени 
договори за доставка. 
Некоректното отношение на външните съхранители е принудило ведомството да създаде собствена база според отчета 
му за последното полугодие. 
Справка на "Дневник" в регистъра за обществени поръчки показва, че последно държавният резерв е сключил договор 
за попълване на част от запасите си в размер на 9000 тона от най-масовия бензин - А95, клас С, на 27 юли. Срокът на 
поръчката е 9 месеца, а доставчикът - "Лукойл Нефтохим". 
Сумата на сключения договор е 30.09 млн. лева. Ден преди сключването на договора беше отнет и лицензът за 
управление на два от данъчните складове на най-голямата в страната рафинерия, който впоследствие беше възстановен 
от съда. Резервът съответно трябваше да освободи количества самолетно гориво. 
Бяха отпуснати част от задължителните резерви, които трябва да поддържат компаниите. Те се продават чрез 
договаряне. Самият резерв разполага с реактивно гориво за 18 дни при задължителни 30. Запасите от дизелово гориво 
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на страната са за 21 дни при задължителни 30. Последно резервът е купувал нафта в края на 2010 г., отново от "Лукойл 
Нефтохим". 
Тогава са договорени 7843 тона за 16.6 млн. лева. В края на годината ведомството е купувало и бензин от бургаската 
рафинерия, като 9426 тона са стрували 23.5 млн. лева. И в момента държавният резерв е обявил поръчка за доставката 
на 9000 тона бензин А95. 
Компаниите не искат да продават на резерва 
Последната поръчка на държавната агенция за доставка на хлебна пшеница са от края на 2010 г. Доставка обаче така и 
не се е състояла. Ведомството се е опитало да купи количества през Пловдивската стокова борса, но така и не е получило 
оферти. Прекратени са и поръчките за доставка на котелно и промишлено гориво от началото на 2009 г. 
Причините са същите - липсата на оферти. Оттогава не са обявявани нови процедури според справка в регистъра за 
обществените поръчки. Резултатът е, че в резерва няма запаси. През последните две години не са попълвани и нуждите 
от лекарствени продукти на резерва, както и количества минерална вода, като по-тежко е състоянието на 
военновременните запаси (виж графиката). 
Едновременно с това държавната агенция обявява регулярно поръчки за канцеларски материали, техническа поддръжка 
на автомобилите на ведомството, технически средства, охранителни услуги и други. 
 


