Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:
Предлаганата наредба за намаляване на разходите за екоенергия нарушава европейските принципи
Предлаганата наредба за намаляване на тежестта, свързани с разходите за екоенергия на бизнеспотребителите, е
дискриминационна и неприемлива, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тук е нарушен
основополагащ европейски принцип – мисли първо за малките консуматори. В тази наредба се мисли единствено само
за най-големите, но и за тях не се мисли достатъчно.
Това каза за "Хоризонт“ е предаването "Преди всички“ председателят на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев:
Искаме да се спазят насоките на Европейската комисия, които не допускат дискриминационни ограничения и
непрозрачност. Наредбата ще даде възможност за облекчение на 30-ина големи консуматори на електроенергия и то не
достатъчно. Те очакват намаление на електроенергията, а ще получат, увеличение от 8-10%.
Наредбата има вътрешни противоречия. Основният ѝ дефект е, че не прилага насоките на ЕК, а те са направени въз
основа на за задълбочен анализ на оценка на въздействието. Всичко това с лека ръка не трябва да се загърбва.
Investor.bg
√ АИКБ настоява наредбата в подкрепа на бизнеса срещу скъп ток да се преработи
След консултация с членовете си от организацията настояват да отпаднат праговете за допустимост на
подкрепата
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за промени в наредбата, която правителството
предлага за облекчаване на бизнеса срещу скъпата електроенергия. В становище до енергийния министър Теменужка
Петкова от огранизацията посочват слабите места на изготвената наредба.
Предложението е да отпаднат ограниченията за секторите, които имат право да получат подкрепата, както и праговете,
свързани с годишното потребление на електроенергия.
В наредбата, изготвена в сътрудничеството на три министерства – на енергетиката, икономиката и на финансите, са
посочени 65 икономически сектора, които имат право на облекчения. Отстъпка от 85% от стойността на „зеления”
компонент от таксата „Задължения към обществото” имат право само предприятията, чието годишно потребление
прескочи 30 гигаватчаса.
По изчисления на институции само около 30 български предприятия ще могат да се възползват от облекченията.
От АИКБ обаче настояват допустимостта да отпадне, а подкрепа да получат предприятия с интензивност на
електроенергията от поне 20% и принадлежност към сектор с интензивност на търговията от най-малко 4% от равнището
на ЕС, дори да не е част от приложението в Наребдата.
Ръководството на АИКБ е стигнало до посочените изводи след обществено обсъждане със своите членове.
„Като отговорна организация на български работодатели считаме, че проектът за Наредба е незадоволителен и
неприемлив, като настояваме категорично за съществено преработване в съответствие с Насоките на ЕК”, е записано още
в становището.
Topnovini.bg
√ Работодатели скочиха срещу наредба за ВЕИ-енергията
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) възрази с отворено писмо срещу готвената Наредба за
разходите за енергия от възобновяеми източници. В писомото се посочва, че е недопустимо налагането на
дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми, каквито според тях наредбата предвижда.
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Според асоциацията тя трябва да бъде незабавно преработена, защото „електроуязвимите индустрии“ трябва да получат
намаление на текущата цена на електроенергията, а не по-малко увеличение.
Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:
Асоциация на индустриалния капитал в България проведе сред членовете си обсъждане на предложените текстове на
проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (по-нататък
накратко наричана „Наредбата”), обобщение на което е това наше официално становище. Съвместно с останалите
национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме в т.3 от Рамковото предложение от
24.06.2015г. следния текст:
Изготвяне, утвърждаване и нотифициране на Наредбата за подпомагане на засегнатите индустрии - разработена в пълно
съответствие с Насоките на ЕК - без ограничения. Насоките на ЕК са придружени с огромен по обем качествена
информация, анализ и изводи за Оценка на въздействието. Това е право и възможност по закон.
Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения, непрозрачни механизми (в т.ч. чрез критерии за
допустимост, които създават и корупционни предпоставки). С Наредбата „електроуязвимите индустрии“ трябва да
получат намаление на текущата цена, а не по-малко увеличение.
Рамковото предложение бе представено на вниманието Ви при срещата в кабинета на министър-председателя на 24-ти
юни в писмен вид. В подкрепа на гореизложеното и на основание т.187 във връзка с т.92 от Насоки относно държавната
помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020г. на ЕК (2014/С 200/01) (по-нататък накратко
наричана „Насоките на ЕК”), настояваме да отпадат от Наредбата:
- текста на чл.3, ал.2, т.4;
- текста на чл.4, ал.3;
- изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал1;
- изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал2;
- изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал4.
Следва да се преразгледа допустимостта на предприятията за подпомагане в съответствие с т.186 от Насоките на ЕК, а
именно:
В допълнение, въз основа на факта, че някои сектори могат да бъдат разнородни по отношение на интензивността на
електроенергията, държава членка може да включи определено предприятие в своята национална схема за
предоставяне на намаления от разходи, произтичащи от подкрепа за възобновяема енергия, ако предприятието има
интензивност на електроенергията от поне 20 % и принадлежи към сектор с интензивност на търговията от най-малко 4 %
на равнището на Съюза, дори ако не е част от сектор, изброени в приложение 3 (това е приложение 1 на проекта за
Наредбата).
Следва в Наредбата да се разработи и предложи механизъм за последващ мониторинг, за да се гарантира
възстановяването на надплатените помощи – в съответствие с т.192 от Насоките на ЕК. Намираме за неуместно като
администратор на предоставяните помощи, респективно и като координатор на дейностите по изпълнение на Наредбата
да бъде Министерство на енергетиката поради липса на административен капацитет – нужни са оценка и контрол над
икономически показатели и финансови отчети – нещо, което не е в компетентността на въпросното министерство.
Вероятно е удачно този ангажимент да се изисква от Министерство на икономиката.
Накрая, но не и по значение, в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата – съгласно параграф 3 (впрочем,
липсва параграф 1?!?) срокът за реално действие на текстовете на Наредбата и компенсационния механизъм за
предприятията, получатели на помощта, са изключително неясни, а в известен смисъл и при определени хипотези – дори
противоречиви! Очевидно текстовете трябва да се преработят и конкретизират.
Предвид гореизложеното, като отговорна организация на български работодатели считаме, че проекта за Наредба е
незадоволителен и неприемлив, като настояваме категорично за съществено преработване в съответствие с Насоките на
ЕК.

Информационна агенция КРОСС
√ Казват решаващото "да" за Съвет по енергийна сигурност
Днес министрите ще приемат решение за създаване на Съвет по енергийна сигурност, с участието на бизнеса и
синдикатите. Инициативата е на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.
След среща в Министерския съвет миналата седмица бизнес и синдикати се споразумяха с правителството да се създаде
Обществен съвет към МС, който да наблюдава реформата в енергетиката. Общественият съвет ще работи за намиране на
решения срещу увеличаването цената на тока, категоричен бе председателят на КНСБ Пламен Димитров. Обмисля се
създаването на компенсаторен фонд, който да покрива дисбалансите в системата и да служи като "буфер".
"След евентуален коментар за създаването на един такъв фонд откъде се пълни. Дали това се случва, например, чрез
определена система за нарочно данъчно облагане, подобно на въведения в Италия данък, наречен "Робин Худ",
коментира вицепремиерът Томислав Дончев. Той ще засяга производители и търговци в сектора.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев друго предложение, срещнало разбиране,
е за държавните дружества в енергетиката да се въведе задължение да разкриват информация такава, каквато имат
борсово-търгуемите компании.
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Общественият съвет ще е форма на контрол върху цялостната реформа, ще търси оптималните решения, ще работи
интензивно с достъп до информацията, която е нужна, за да могат и синдикатите, и работодателите да боравят с едни и
същи данни и числа, поясни Пламен Димитров.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът иска нови правила за тока
За промени в наредбата, с която правителството предлага да бъде облекчен бизнесът заради готвения скок на цената на
тока от 1 август, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В становище до енергийния министър
Теменужка Петкова от АИКБ предлагат да отпаднат ограниченията за секторите, които имат право да ползват отстъпка от
цената, както и праговете за годишно потребление на ток, над които бизнесът ще ползва намалението.
В проекта на наредба са посочени 65 сектора, които имат право на облекчения. Отстъпка от 85% от стойността на
"зеления" компонент от таксата "Задължения към обществото" ще ползват предприятията с годишно потребление над 30
гигаватчаса. Но само 30 предприятия отговорят на тези условия. Затова от АИКБ искат подкрепа да получат предприятия с
интензивност на електроенергията от поне 20% и принадлежност към сектор с интензивност на търговията от най-малко
4% от равнището на ЕС. "Проектът за наредба е неприемлив и настояваме за съществено преработване в съответствие с
Насоките на ЕК", пише още в становището.

inews.bg
√ Вдигат минималната работна заплата с 20 лв. от 1 юли
Най-ниското месечно възнаграждение от утре става 380 лв.
Увеличението на минималната работа заплата с 20 лв. влиза в сила от утре – 1 юли. Така най-ниското месечно
възнаграждение за труд, върху което работодателите са длъжни да осигуряват работниците, става 380 лв.
Това е втората индексация на минималната работна заплата за тази година, след като веднъж тя вече бе повишена на
сегашните 360 лв.
Заедно с това пенсиите също ще се увеличат от първия ден на юли с 1,9% според швейцарското правило, което се спазва
у нас. То представлява 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на инфлацията за предходната
година. Така средната пенсия ще стане 321,44 лв.
Що се отнася до минималната тя ще нарасне от 154,50 лв. досега до 157,44 лв. Таванът на парите за старост ще достигне
910 лв. от 840 лв. Той представлява 35% от максималния осигурителен доход, който за 2015 г. възлиза на 2600 лв.
Припомняме, че преди време Върховният административен съд отмени постановлението на Министерския съвет за
определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. Делото беше заведено от национално
представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска
стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
В края на миналата година от правителството одобриха нарастване на минималното трудово възнаграждение с 20 лв. от
1 януари на настоящата година до 360 лв. и с още толкова от 1 юли до 380 лв.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа

√ От днес минималната заплата е 380 лева
От 1 юли минималната работна заплата се вдига на 380 лв. при 360 лв. досега. Така общо за първите шест месеца
минималната заплата се увеличи с 10%. Последното увеличение беше в началото на тази година с 20 лева.
За последните 15 години минималната заплата у нас е нараснала около 4 пъти. Така през 2000 година тя е била 79 лева,
което означава, че на час работникът е получавал под 50 стотинки. А 2007 г., когато страната ни влиза в ЕС, тя вече е 180
лева. Досега получаваната заплата от 360 лв. - без осигуровките и данъците, не покрива дори прага на бедност, който е
286 лева. Справка в НАП показва, че за първите 4 месеца от миналата година малко над 80 хиляди души са осигурявани
на минимална работна заплата. За същия период тази година техният брой е с около 2 хиляди по-малко. В сравнение с
Европа страната ни е с най-ниската минимална работна заплата, която е почти 10 пъти по-малка от най-високата в ЕС.
Така например в съседна Румъния най-ниското заплащане е почти 220 евро, а в Люксембург тя е почти 2 хиляди евро,
пише БГНЕС.
За сравнение минималната работна заплата в САЩ за януари 2015 г. е малко над 1000 евро.
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От 1 юли ще има и увеличение на пенсиите. Всички, които са отпуснати с начална дата 31 декември 2014 г. ще бъдат
повишени по т.нар "швейцарско правило" с 1,9% /50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на
инфлацията за предходната година/. Така средната пенсия става 321,44лв.
Вдига се и минималната пенсия, като става 157,44 лв. при досегашна 154,50 лв. От това следва да се увеличат и други
плащания като наследствената пенсия, която е 75% от нея. Социалната пенсия за старост на хората над 70 години с ниски
доходи става 115,15 лв. Увеличават се и пенсиите за инвалидност, които нарастват с 9,85 до 160% в зависимост това дали
е социална, военна гражданска или друга.
От 1 юли се вдига и таванът на пенсиите като става 910 лв., при досегашните 840 лв., което е 35% от максималния
осигурителен доход, който тази година е 2600 лв.
√ България иска европари за газови хранилища
България кандидатства за европейско финансиране на газовото хранилище в Чирен и за изграждане на ново, съобщиха
от министерството на енергетиката. Във вторник Европейската комисия одобри 550 млн. евро за проекти за свързване на
европейската енергийна инфраструктура по механизма “Свързана Европа”.
Това е вторият транш еврофинансиране на енергийна свързаност. Освен за двете газови хранилища България е
представила и проекти за модернизация и разширяване на газопреносната ни система, както и за изграждане на газовата
връзка България-Турция, съобщиха от ведомството на министър Теменужка Петкова.
От първите проекти, с които държавата ни кандидатства, ЕК одобри проучване и прединвестиционни работи по
електропровод от ТЕЦ “Марица-изток 1” до Неа Санта в Гърция, както и електропровод между България и Румъния.
Европейски пари ще получим и за разширяване на ПАВЕЦ “Чаира” с язовир “Яденица”, за електропровод между
комплекс “Марица-изток” и Бургас, както и предпроектно проучване на газовата връзка България-Турция.
Европейската подкрепа не може да надвишава 50% от стойността на всяко предложение. Изключения се правят за
проекти, които допринасят за сигурността на доставките, стимулират енергийната солидарност, предлагат иновативни
предложения. В такива случаи финансирането може да е до 75%.
√ Парното в София с 13% по-евтино от миналата зима

Зимният сезон на 2015-2016 г. на парното в София ще е с 13% по-евтин от предишния.
Това прогнозира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Комисията определи в
понеделник цените на топлинната енергия от 1 юли за 35 топлофикации и заводски тецове.
В София тя ще бъде с 6% по-ниска от сегашните цени, които са от 1 април. Спрямо зимата обаче поевтиняването е с 13%.
За всичките 35 топлофикации е предвидено понижаване на цените, в Бургас топлинната енергия поевтиняване с 13,5%,
във Велико Търново - с 12 на сто. За останалите намалението е между 7 и 9%, каза Иванов.
Топлофикациите в Русе, Сливен и Бургас са привлекли клиенти и са увеличили топлинната енергия с 50%. КЕВР обаче ги е
проверила дали има реално сключени договори.
Постановените днес цени вероятно ще останат и за цялата зима, прогнозира председателят на КЕВР. Не се задавало
увеличение на цената на природния газ. Заради кризата в Гърция цената на суровия петрол се понижавала, а тя е вързана
с котировките на мазута и газьола, които пък влияят на цените на газа.
Иванов съобщи, че НЕК ще спести 130 млн. лв., заради това, че ще изкупува само еленергията на топлофикациите, която е
произведена по високоефективен комбиниран начин.
√ МФ: Ще завършим първата половина на 2015 година с излишък от 850 млн.лв.
По предварителни данни, първата половина на 2015 г. ще завърши с около 850 млн. лв. излишък, съобщиха от
финансовото министерство. Това е най-големият излишък за първо полугодие от 2008 г. насам. За сравнение за същия
период на 2014 г. хазната бе с дефицит от 996,4 млн. лв. и означава, че бюджетната позиция се подобрява с 1 846,4 млн.
лв. По-високите приходи и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция
към юни 2015 г.
Основни параметри: Приходите и помощите по КФП за първото полугодие на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на
около 16 248,9 млн. лв. (53,5% от годишния разчет). Към края на месец юни в частта на приходите се отбелязва
4

значителен ръст от 14,7% (2 078,2 млн. лв.) спрямо същия период на 2014 година. Ръстът спрямо предходната година се
дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от
Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 297,3 млн. лв. и 780,9 млн. лева.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2015
г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 15 398,9 млн. лв., което е 46,9% от годишния разчет.
Разходите за същия период на миналата година са в размер на 15 167,1 млн. лева.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първото полугодие на 2015 г. от централния
бюджет, възлиза на 505,3 млн. лв. , съобщават още от финансовото министерство.

Вестник Труд
√ Двойно по-малки пари усвоени с обществени поръчки
Държавата, общините и търговски дружества са похарчили с 41,3% по-малко пари чрез обществени поръчки през първата
половина на годината спрямо същия период на 2014 г., показва статистиката на Агенцията по обществените поръчки
(АОП).
От януари до юли м.г. са били сключени договори за 4,16 млрд. лева, а тази година сумата е 2,44 млрд. лева. Така
среднодневните харчове чрез обществени поръчки са спаднали от 24 млн. лева на 13,4 млн.
„Причината е много проста - голяма част от обществените поръчки зависи от европейските фондове. 2014 г. се оказа
нулева за тях, а новите програми тръгват в момента. Очаквам, че до края на годината ще се отпуши договарянето и
ситуацията ще се промени коренно“, коментира пред „Труд“ вицепремиерът по европейските фондове Томислав
Дончев.
Той допълни, че е оптимистично настроен и заради бързината, с която държавата е успяла да се справи с одобряването
на оперативните програми от новия програмен период 2014-2020 г.
По думите му усвояването по тях ще започне само с една година закъснение, а не с две, както е било в предишния
период 2007-2013 г. Дончев припомни, че в момента приключва усвояването на средства от стария програмен период, по
който доста от програмите са наддоговорени.
Държавата и общините имат срок до 15 септември, за да приключат поръчките по него, иначе ще загубят
еврофинансирането. Ако спазят срока, сумите, които не се покриват с пари от Брюксел, ще дойдат от държавния бюджет.
Според статистиката на АОП най-голям срив в поръчките през първото полугодие има при тези за доставки. Тази година
те са 1,12 млрд. лева срещу 1,7 млрд. година по-рано, което е близо 600 млн. лв. спад. Строителните договори пък
възлизат на 714,1 млн. лева при 1,14 млрд. миналата година (300 млн. лв. намаление). Спадове има и при услугите и др.
Въпреки по-малкото пари броят на поръчките не намалява драстично. Докато през първите шест месеца на 2014 г. са
сключени 11 255 контракта, или по 65 средно на ден, през тази година са парафирани 9710 договора, или по 53 на ден.
В топ 5 на най-големите възложители през 2015 г. влизат болница „Токуда“ (748 поръчки), Електроенергийният системен
оператор (180), ВМА, Столичната община и ТЕЦ „Марица изток 2“.
80% от конкурсите извън контрол
Над 80% от обществените поръчки не подлежат на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки, тъй
като тя проверява и одобрява условията само за най-големите конкурси, финансирани със средства от бюджета, както и
тези, които се изпълняват по европроекти.
От началото на годината досега са обявени 768 търга с европари, което е почти 14 на сто от всички. За сравнение в същия
период държавата, общините и предприятия са отворили малко под 5000 конкурса, повечето от които не подлежат на
превантивен контрол.
Според данните на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2014 г. 47% от всички подадени сигнали за
нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки са били основателни.
Нарушения се откриват в средно 38 на сто от всички проверки, тъй като ведомството одитира и поръчки, за които няма
сигнали. Агенцията обаче успява да провери едва до 18 на сто от всички договори, които се сключват за година.
√ Още 20 години догонваме стандарта на живот в ЕС
България може да достигне средния стандарт на живот в Евросъюза през следващите 20 години, ако производителността
на труда нараства с 5% годишно. Това заяви главният икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия Дорте
Домланд при представянето на доклад на международната институция за производителността у нас.
Това означава, че до 2035 г. страната ни трябва да осигури почти двойно увеличение на този показател. За сравнение от
2000 до 2013 г. производителността на труда в България е нараствала средногодишно с около 3%, при средно 2,4 на сто в
ЕС.
Според Домланд трябва да се предприемат реформи в три области, за да бъде постигнат по-висок ръст на
производителността. Първата е да се повиши качеството на образованието и да се осигурят възможности за обучение
през целия живот. На второ място трябва да се осигурят повече инвестиции за научноизследователска дейност и
иновации. „Иновативните фирми в България са с най-ниско ниво като дял от икономиката спрямо ЕС“, коментира
Домланд. Третата област е свързана с подобряването качеството на управлението и работата на съдебната система.
Домланд припомни, че ако се повиши стандартът на живот, по-малко българи ще напускат страната, а част от
емигрантите може и да се върнат.
Неефективните фирми наемат повече
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Неефективните компании в България наемат повече работници в сравнение с тези, в които се отчита по-висока
производителност на труда, твърди Дорте Домланд. Според нея тенденцията би трябвало да е обратната, за да се
осигури по-висок растеж на икономиката. Според прогнозите на Световната банка до 2050 г. един на всеки двама
българи ще бъде в трудоспособна възраст, а един от всеки трима ще е над 65 години.
От Световната банка посочват още, че в износа на България са включени разнообразни стоки и услуги, включително
високотехнологични продукти. През последните години обаче диверсификацията на експорта на страната се е влошила.
√ Райфайзен очаква по-висок БВП
Райфайзен Рисърч завиши прогнозата си за ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България през 2015 г. от 1,2% на
2 на сто.
От Райфайзен припомнят, че през първото тримесечие на 2015 г. реалният БВП на страната се е увеличил с 3,1%. Главните
мотори на растежа са износът и индивидуалното потребление. Те са допринесли за ръста на икономиката съответно с 2,3
процентни пункта (пр. п.) и 1 пр. п. „Поради слабото евро се очаква да продължи ръстът на износа до края на годината“,
коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. Според него потреблението на домакинствата
също ще продължи да нараства, стимулирано от ниските лихви по депозитите.
Данните показват още, че най-сериозен принос за ръста на БВП е имал секторът на услугите, следван от индустрията и
селското стопанство.
√ Банките с печалба от 447 млн. лева
Печалбата на банките у нас за първите пет месеца на годината е 447 млн. лв., показват данните на БНБ. Това е с 83 млн.
лв. повече в сравнение със същия период на 2014 г. В края на април т.г. увеличението на годишна база също беше
значително - със 73 млн. лв.
Главната причина за големите печалби е по-високият нетен лихвен доход, тъй като през последните месеци лихвите по
депозитите се понижиха значително и с по-бърз темп, отколкото лихвите по кредитите, което увеличава маржа в полза
на трезорите. От друга страна, натрупаната обезценка на кредитите също намалява и към края на май падна до 321 млн.
лв.
Данните на БНБ показват още, че спрямо края на април заемите за бизнеса намаляват с 380 млн. лв. Това се дължи
главно на продажбата на кредитни портфейли. Леко оживление се отчита при заемите за гражданите. Те се увеличават с
46 млн. лв. през май, като ръстът се дължи главно на потребителските кредити. При жилищните заеми дори се отчита
спад въпреки сравнително ниските лихви. През май депозитите на домакинствата се увеличават с 204 млн. лв.

√ България внася 100 млн.евро за Инвестиционния план за Европa
България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ), в основата на Инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро.
Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие. България е 8та държава членка след Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша и Словакия, която обявява финансово
участие още преди ЕФСИ да започне да функционира, съобщиха от ЕК, цитирани от БГНЕС.
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките
ресурси, заяви, че това решение прави България една от първите страни, които ще се включат в Инвестиционния план за
Европа. "Очаквам страната ни да постигне значителен мултипликационен ефект от тези 100 милиона евро и чрез
участието си в Инвестиционния план да увеличи значително частните инвестиции в нашата икономика, за да постигнем
по-високи темпове на растеж, повече и по-добре платени работни места и по-висок стандарт на живот за българите",
добави Георгиева.
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа,
инвестициите и конкурентоспособността, каза, че много се радва, че България е обявила участие със 100 милиона евро в
Инвестиционния план. "По време на посещението ми в София по-рано тази година проведохме ползотворен разговор с
премиера Бойко Борисов, по време на който обсъдихме възможните ползи за България от Инвестиционния план, скоро
ще станем свидетели и на конкретните резултати от изпълнението му", допълни Катайнен.
На 28 май, само четири месеца и половина, след като на 13 януари Комисията прие законодателното предложение,
законодателите на ЕС постигнаха политическо споразумение относно Регламента за Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ). Държавите членки го подкрепиха единодушно на 10 март, а на 20 април Европейският парламент
проведе гласуване на равнище парламента комисия. Финансовите министри приветстваха споразумението за Регламента
в рамките на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), проведен на 19 юни, а Европейският парламент го
гласува по време на пленарното си заседание на 24 юни, благодарение на което ЕФСИ ще може да започне своята работа
до септември, както беше планирано.
В съответствие със Заключенията на Европейския съвет от декември 2014 г., с които Групата на Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) беше приканена да "започне дейности, като използва собствените си средства, считано от
януари 2015 г.", ЕИБ вече обяви няколко проекта за предварително финансиране в контекста на Инвестиционния план за
Европа, по линия на който е стратегически партньор на Комисията.
Националните насърчителни банки имат ключова роля за стимулирането на Европа да инвестира отново. Те притежават
експертен опит за изпълнението на Инвестиционния план и често осигуряват използването на публичните ресурси по
най-ефикасния начин.
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Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Ето защо трябва да положим съвместни и
координирани усилия на европейско равнище, за да обърнем тази низходяща тенденция и да поведем Европа към
икономическо възстановяване. Налични са съответните ресурси, които трябва да се мобилизират в целия Европейски
съюз в подкрепа на инвестициите. Няма единен, прост отговор, не може да се натисне бутон за растеж, не съществува
универсално решение. Комисията предприема подход, базиран на три стълба: структурни реформи, които да очертаят
нов път за растеж на Европа; фискална отговорност, която да възвърне надеждността на публичните финанси и да
затвърди финансовата стабилност; и инвестиции, които да задействат растежа и да го задържат във времето.
Инвестиционният план за Европа е в основата на тази стратегия.
Вестник Преса
√ Гърция не плати дълга си към МВФ
Гърция не успя да извърши до сряда 01:00 часа, плащане по своя дълг към Международния валутен фонд /МВФ/.
Балканската страна не преведе 1,5 милиарда евро, дължими към МВФ, обяви институцията, базирана във Вашингтон,
САЩ, предадоха ТАСС и АФП.
МВФ потвърди, че Гърция не е платила дължимата вноска от 1,5 млрд. евро по заема към фонда и е станала първата
развита икономика с просрочени дългове към вашингтонската институция, съобщиха Ройтерс и АФП.
Неплатената вноска, най-голямата в историята на фонда, е еквивалента на дефолт спрямо МВФ, отбелязва Ройтерс.
Говорителят на фонда Гари Райс заяви, че Гърция отсега нататък ще може да получава заеми от фонда само след
изчистването на задълженията си.
Говорителят потвърди, че в последната минута Атина е поискала отсрочване на плащането и добави, че МВФ е започнал
да обсъжда тази молба.
Късно снощи АФП съобщи, цитирайки изявление на гръцкия вицепремиер Янис Драгасакис пред обществената телевизия
ЕРТ, че Атина е поискала от Международния валутен фонд отлагане на изплащането на заем от близо 1,5 млрд. евро.
Гърция трябва да внесе през тази година в МВФ общо 5.4 млрд. евро, от общо 21 млрд. евро дълг. Следващата вноска от
284 млн. евро трябва да бъде направена на 1 август.
Часове преди изтичането в 1.00 часа тази нощ на втория помощен пакет, подкрепен от МВФ, ЕС и ЕЦБ, и предвидените за
удължаването му близо 16 млрд. евро, правителството на Алексис Ципрас изпрати ново предложение.
В предложението си за обсъждане на трети помощен пакет за Гърция Ципрас иска над 29 млрд. евро, с които страната да
си плати дълговете до 2017 г., включително.
Късно снощи финансовите министри на страните, които използват еврото, (еврогрупата) не се съгласиха да продължат
програмата за помощ на Гърция, съобщи министърът на финансите на Финландия Александър Стуб. "Продължаването на
програмата за помощ на Гърция е невъзможно", каза той.
Еврогрупата обсъждаше възможността да даде на Гърция отсрочка с решение за удължаване на програмата за
финансова помощ до провеждането на референдума на 5 юли, съобщи европейски източник.
Около 30 000 души се събраха в центъра на Атина вчера след обяд, за да подкрепят референдума на 5 юли.
Протестиращите подкрепиха бюджетните мерки и поисканите реформи от международните кредитори. В понеделник се
събраха 13 000 души срещу предложенията на международните кредитори. Данните за броя на участниците са на
полицията.
Днес Гърция е в напрегнато очакване – очакват се нови преговори за съдбата на южната ни съседка в Еврозоната, след
като вчера изтече крайният срок за намиране на решение.
Днес в 12 и половина на обяд ще има нов конферентен разговор между европейските кредитори и Гърция.
Гърция дори е предложила на кредиторите си да отмени насрочения за неделя референдум, ако дотогава бъде
постигнато споразумение с Европейския съюз.
Вестник "Вима" твърди, че вицепремиерът Янис Драгасакис е предложил на министър-председателя Алексис Ципрас да
приеме предложението на институциите. Изданието коментира, че не било ясно дали тази инициатива на вицепремиера
не била опит за формиране на нов курс на кабинета.
Наблюдатели коментират, че разединението "за" и "против" референдума е повлияло и на екипа на гръцкия премиер,
тъй като освен заместник-председателя на правителството, и други министри са поискали от Ципрас да бъде
преразгледана политиката на кабинета.
Влиятелни министри и функционери от СИРИЗА признавали, че ако има референдум, всичко щяло да се срине. Депутати
от тази партия не само протестирали устно, но и изпратили писма до Ципрас, като се разграничили от това решение.
СИРИЗА е партия на европейската левица, а не на драхмата, нито пък политическа сила, която може да се идентифицира
с другите две парти "Независими гърци" и "Златна зора", които се числят към лагера на тези, отхвърлящи предложените
мерки от кредиторите, казали те.
"Вима" пише още, че засега била неясна позицията на финансовия министър Янис Варуфакис. Някои го причислявали към
лагера на непримиримите защитници на референдума, други пък казвали точно обратното, а самият той удобно лавирал
между "да-то" и "не-то", ако се съдело по неговите изявления.
Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще заседава днес, за да реши дали да увеличи
извънредното финансиране на гръцките банки, съобщи "Ройтерс". Агенцията се позовава на думите на члена на съвета
Евалд Новотни.
Запитан в понеделник дали таванът на спешното финансиране, известно като ELA, ще бъде вдигнат преди референдума в
неделя, Новотни каза: "В сряда имаме друга среща на управителния съвет и този въпрос е на дневен ред".
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Вестник Монитор
√ Изплатиха 703 хил. лева на засегнати от ембаргото
Близо 703 хиляди лева изплати Държавен фонд “Земеделие” на 66 производители, засегнати от забраната за внос на
селскостопански продукти от Европейския съюз в Русия. Средствата са осигурени изцяло по линия на Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и се изплащат по двете извънредни схеми, които Европейската комисия въведе в края на
миналата година, за да възстанови трайно баланса на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС.
С изплатените средства са финансирани близо 4 хиляди тона гъби, домати, зеле, карфиол, корнишони, краставици,
круши, моркови, нектарини, праскови, пиперки, сливи и ябълки. По две извънредни схеми се подпомагат
производители, чиито първоначални заявления са нотифицирани от ЕК. При прилагането на мярка „изтегляне от пазара“
плодовете и зеленчуците можеха да се даряват на благотворителни организации или фондации, училища, детски
градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. Продукцията можеше
да се използва и като храна за животни при прилагането на първата извънредна схема. Мярката „небране” се прилагаше
чрез предварително уведомление към ДФЗ за датата, на която ще бъдат унищожени насажденията в полето.
√ НЕК със 130 млн. лв. икономии от тока от топлофикациите
НЕК ще спести 130 млн. лв. от определените вчера цени на тока, произведен от общо 35 топлофикации и заводски
централи, съобщи още шефът на КЕВР Иван Иванов. Сравнението е спрямо ценовото решение от юли миналата година.
Иванов не цитира конкретни проценти за промяна на цените на еленергията, произведена по комбиниран способ, но
припомни за законовите промени от 6 март. С тях НЕК вече е длъжна да изкупува само високоефективното производство
на ток. Това е производството, което води до 10% спестявания на енергийния ресурс.
„Цената на високоефективната енергия се намалява за сметка на по-голямото количество, тъй като се увеличава и
количеството топлинна енергия, което топлофикациите са заявили, че ще произведат”, обясни Иванов. От тях са поискани
и те са предоставили договори за това, че действително ще продадат повече топлина енергия, което води и до по-голямо
производство на ток.
Увеличението на топлинния товар е с 50% и то се пада на три топлофикации – Русе, Сливен и Перник, които са доказали,
че са увеличили броя на своите абонати. И трите използват за основно гориво въглища.
Така общото количество вискоефективно произведен ток, което НЕК ще трябва да купи се увеличава с 300 хиляди
мегаватчаса (около 9%) до 3,2 млн. мегаватчаса до следващия юли. В същото време в резултат на законовите промени
НЕК няма да изкупи 916 хил. мегаватчаса, които не отговарят на показателите за високо ефективно производство,
посочиха от КЕВР.
Иван Иванов коментира, че въпреки намалението на цените топлофикациите и заводските централи ще подобрят
финансовото си положение, защото КЕВР е увеличила нормата им на възвръщаемост на собствения капитал от 4 на 5%.
Вестник Стандарт
√ Пишат план за приемане на еврото
Банките на стрес тест, преди да кандидатстваме за единната валута
План за необходимите стъпки, които страната трябва да предприеме за въвеждане на еврото, ще подготви
правителството. За целта на днешното заседание на Министерски съвет ще се вземе решение за създаване на екип с
експерти от различни институции, които ще работят за решаването на всички технически въпроси, свързани с
присъединяването към еврозоната. В тази работна група основна роля ща имат хора от БНБ и Министерството на
финансите.
Преди да кандидатстваме за еврото, трябва да се направи преглед на качеството на активите на банковата система, което
се планира да стане до средата на 2016 г. След като банките преминат т.нар. стрес тест, идва ред на мерки за интеграция,
които минават през присъединяване на единния надзорен механизъм и единния банков съюз. Ако след това България
изпълнява техническите критерии от Маастрихт, страната ни може да бъде допусната до чакалнята на еврото, или т.нар.
валутен механизъм ERM II. Тези критерии са пет - бюджетен дефицит под 3%, държавен дълг под 60%, стабилен валутен
курс, инфлация, която не надвишава с повече от 1,5% средната инфлация в трите страни от ЕС с най-ниско повишаване на
цените, както и лихви по дългосрочните ДЦК, които не надвишават с повече от 2% средните лихви по облигациите на
трите страни с най-ниски лихви. Според договора за функциониране на ЕС неминуемо ще влезем в еврозоната, но преди
да сме готови, няма да бъдем допуснати.
Вестник Сега
√ МФ саботира ключови мерки на митниците за акцизните стоки
Въпреки ентусиазма на премиера за борба с контрабандата контролът върху горивата, алкохола и цигарите
остава пожелателен
Финансовото министерство бави вече четвърти месец предложени от агенция "Митници" промени в реда за контрол
върху акцизните стоки. Предложенията бяха публикувани за обществено обсъждане още в началото на март и сроковете
за получаване и отчитане на мнения на заинтересованите страни отдавна изтекоха. Така ключови мерки в областта на
контрола върху горивата, алкохола и цигарите остават пожелателни, вместо да се прилагат задължително. При това
8

положение митничарите трудно ще изпълнят поръчението на премиера Борисов да докарат в бюджета поне 1 млрд.
лева допълнително.
Проектът на агенция "Митници" се опитва да компенсира "задния ход", който кабинетът "Орешарски" направи с
приемането на нова наредба за контрола върху акцизните стоки. Мотивът за отказа от по-сериозен контрол тогава бе, че
изискванията са непосилни за фирмите. Пълната подмяна на правилата през 2014 г. сложи и точката на съдебната сага
между "ЛУКойл България" и агенция "Митници" за отнемането на лиценза за данъчен склад на нефтопровода на
компанията от рафинерията в Бургас до София. Спорът бе точно заради монтирането на уреди за стриктен контрол.
Със смяната на правителството и връщането на Ваньо Танов начело на агенцията темата за затягане на контрола отново
дойде на дневен ред. Ген. Танов настоя за промени на наредбата от 2014 г., която допуска показващите устройства на
измервателните уреди да не се пломбират, ако няма техническа възможност за това. С пожелателен характер е и
пломбирането на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване, както и на връзките на
нивомерите към инсталацията. Шефът на митниците настоява пломбирането да бъде задължително, също както и
демонтирането на всякакви стари тръби, връзки и кранове, които създават възможност за заобикаляне на средствата за
измерване и контрол.
Проектът на приходната агенция въвежда и нови правила за спиртните напитки - при извеждането на дестилата в
производството на етилов алкохол и др.
На въпрос на "Сега" защо придвижването на важните промени се бави, финансовото министерство отговори лаконично,
че по текстовете били получени много предложения и още се работи по тях.
Не е тайна, че фирмите от акцизния бранш водят истинска битка срещу датчиците, с които митниците се надяват да
запушат пробойните в бюджетните приходи. От "Булгартабак" обявиха, че уредите са ненужен лукс, от петролната
асоциация също са против. Спорът се пренесе и в парламента. В края на миналата година искани от агенция "Митници"
промени в Закона за акцизите - отново за по-здрав контрол - бяха обсъдени в бюджетната комисия. Тогава от ДПС
"помогнаха" на бизнеса, като блокираха приемането на законовите поправки с настояване България да попита Брюксел
дали не се престарава със затягането на контрола и допустимо ли е по европравилата масовото монтиране по машини,
поточни линии и складове на производителите на бензин, цигари и алкохол на електроника, която предава онлайн данни
за оборотите и количествата.
Протакането на Министерството на финансите е в разрез с ентусиазма на премиера Борисов. Преди 2 седмици на
конференция срещу сивата икономика Борисов разказа как фабрика за цигари била заловена, че произвежда цигари
извън декларираните количества. Разследващите органи следили потреблението на ток във фабриката. И когато няколко
вечери поред то рязко се увеличило, във фабриката влезли разследващи и заварили персонала да изхвърля
произведеното през прозорците. Докато Борисов разказваше разпалено как този номер бил приложен и на
производителите на бира, до него седеше финансовият министър Горанов и одобрително кимаше.
БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
Междувременно в Държавен вестник бяха обнародвани промени в реда за отчитане на продажби чрез фискални
устройства, които целят да затегнат контрола върху така наречените ведомствени бензиностанции. Съгласно промените
всички ведомствени обекти, които разполагат с резервоари с вместимост над 1000 литра, ще трябва да монтират
нивомери до края на август и да започнат да подават дистанционно на НАП данни за горивата, които използват за
собствени нужди. При вместимост под 1000 литра и ползвано гориво не повече от 2000 литра на година нивомери няма
да се монтират, но получаването на доставката ще се отчита по специален ред. Той ще важи и за получаването на гориво
за собствени нужди и през мобилна цистерна. В първоначалния си вариант изискванията бяха по-строги и предизвикаха
недоволството на сектора.
Manager.bg
√ Украйна спря доставките на руски газ
Компанията „Нафтогаз“ преустанови закупуването на газ от руския „Газпром“, поради липса на споразумение между
двете страни.
„Във връзка с това, че на 30 юни изтича срокът на действие на допълнителното споразумение между „Нафтогаз Украйна“
и „Газпром“, а условията за по-нататъшните доставки на руски газ за Украйна не са договорени в хода на тристранните
преговори във Виена, „Нафтогаз“ прекратява закупуването на газ от руската компания“, се казва в съобщение на
украинската компания.
„Транспортирането на газ през територията на Украйна за европейските клиенти на „Газпром“ ще продължи съгласно
договорните условия“, уточняват от „Нафтогаз“.
Министърът на енергетиката и въгледобивната промишленост на Украйна Владимир Демшичин съобщи след
тристранните преговори за газ във Виена, че Киев ще продължи да купува газ от „други източници".
Той отбеляза, че цената 247,2 долара за 1000 куб.м газ, установена за третото тримесечие, не устройва украинската
страна. В Киев са очаквали, че цената ще се определя по условията на „зимен пакет” с отстъпка най-малко 30% до около
200 долара за хиляда кубически метра. Демшичин добави, че Украйна ще настоява за подписване на споразумение за
целия отоплителен сезон.
От своя страна министърът на енергетиката на Русия Александър Новак изрази мнение, че решението на Украйна да
преустанови покупките на руски природен газ се дължи на политически мотиви. Той добави, че отстъпката за „Нафтогаз”
не трябва да надхвърля 40 долара за 1000 куб.м, защото в противен случай цената ще бъде по-ниска от пазарната, пише
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РИА Новости. „Ние сме много изненадани, че Украйна иска много по-ниска цена - тя не отговаря на днешните пазарни
условия”, каза Новак, като подчерта, че предложената цена не подлежи на преразглеждане.
investor.bg
√ Борисов търси подкрепа за здравната и пенсионната реформи
Премиерът с апел към всички парламентарни групи да подкрепят предложените реформи в двата сектора
Премиерът Бойко Борисов потърси подкрепа от всички парламентарни групи за реформите в здравната и социалната
система.
Той участва в редовния в сряда председателски съвет и доведе здравния министър Петър Москов и социалния министър
Ивайло Калфин.
„Срещата беше по искане на премиера с цел да аргументираме нуждата важни законодателни инициативи на
правителството в сферата на социалната и здравната дейност да залегнат в дневния ред на парламента и да търсим
подкрепа в тази връзка“, обясни Москов, след като Борисов запази мълчание.
През тази седмица в програмата на парламента е включено обсъждането на промените в Кодекса за социално
осигуряване, както и на промените в Закона за лечебните заведения, в които се предвижда възможност за приватизация
на болниците.
Според Москов е важно тези промени да се подкрепят, защото дават дългосрочната рамка в двете сфери.
Съпредседателят на ПФ Красимир Каракачанов обясни, че по време на срещата министрите са изложили вижданията си
за реформите.
"Апелът беше към всички парламентарни групи да подкрепят тези два законопроекта. Имаше бележки от някои от
колегите. Например БСП поставиха въпроса за това да се оттегли цялата глава за приватизация на болнични заведения",
каза той. По думите му Москов е казал, че това е възможно.
√ Т. Дончев: Очевидна е играта на нерви в преговорите за Гърция
Залогът не е 1,6 млрд. евро, които страната дължи на МВФ, а цялото бъдеще на ЕС, смята вицепремиерът
Очевидно имаме игра на нерви в преговорите между Гърция и кредиторите, коментира в ефира на Нова телевизия
вицепремиерът Томислав Дончев. За него от съществено значение е какви ще са резултатите от референдума и какво ще
се случи след това.
„1,6 млрд. евро не са проблем нито на Международния валутен фонд, нито на европейските институции, дори не би
следвало да бъдат проблем и за самата Гърция“, каза Дончев, но допълни, че Атина е изправена пред дилемата дали да
погаси задълженията си или да изплати пенсиите.
Вицепремиерът посочи още, че проблемът отдавна не е в Гърция и ако някой си позволи да отстъпи, подобни проблеми
ще се появят и в други европейски държави. „Първата държава, в която политически ще възникне това, е Испания“, каза
той, припомняйки, че в Испания се появи политическо формирование, подобно на гръцката СИРИЗА – Подемос. След
това „заразата“ ще обхване и други европейски държави и това ще е краят на Европейския съюз, категоричен беше
Дончев.
Той посочи още, че няма предвидена финансова помощ за бизнеса за преодоляване на евентуални щети от кризата в
южната ни съседка - спад на инвестиции, както и освобождаване на българи, които работят в Гърция. Дончев се надява
да не се стигне до значителен негативен ефект върху България от евентуалното обявяване на фалит на южната ни
съседка.
Що се отнася до банковата система, според него тя е достатъчно ликвидна и няма да има ефект върху нея.
Томислав Дончев направи коментар и по отношение на разследване на телевизията, показало, че кметове на малки
общини са закупили луксозни лимузини с пари на данъкоплатците. Вицепремиерът посочи, че тези случаи са подадени
на Агенцията за държавна финансова инспекция и ако бъдат открити нарушения, кметовете могат да бъдат глобени с до
1,5 хил. лева.
Според него подобни случаи не могат да бъдат избегнати и с промени в Закона за обществените поръчки, докато не
заработят системите за контрол както в държавната администрация, така и от страна на гражданите. До голяма степен
нарушенията в случая са на морално, а не толкова на законово ниво, допълни той.
Има варианти за намаляване на нарушенията точно по отношение на търговете за закупуване на автомобили, посочи
още Дончев. Обмисляни са идеи за провеждане на централизирани търгове за автомобили, както и прагове за автопарка
в зависимост от длъжността в йерархията на администрацията и нуждата от служебен автомобил.
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