Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ В. Велев: В ЕС цената на енергията за бита е от 2,5 до 4 пъти по-голяма
Васил Велев, председател на АИКБ, коментира декларацията на национално представителните работодателски
организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) относно протеста им за реформи в енергетиката. В нея освен благодарност на
участниците, организациите изразяват позиция за непълно и точно отразяване от страна на Електроенергийния системен
оператор (ЕСО) на мащаба на протеста.
Велев коментира и изравняването на добавката Задължения към обществото и обяви, че ред във фактурите на гражданите
няма за тази добавка, така че те виждат като мит твърдението, че досега битовите потребители са плащали „лъвския пай“
от ценовата добавка. В ЕС цената на енергията за бита е от 2,5 до 4 пъти по-голяма, допълни Велев.
Още за облекченията в цената за големите консуматори на ел. енергия, за проверките на ВЕИ сектора и ефективността на
държавните енергийни предприятия, може да чуете в следващия видео материал: тук
investor.bg
√ Тристранката не подкрепи промените в Закона за лечебните заведения на Москов
Социалните партньори подкрепиха Националната здравна карта и възразиха срещу приватизацията на болници
Внесеният от кабинета проектозакон за промени на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) не получи единодушна подкрепа
от социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество въпреки заявката, че текстовете за
приватизация на болници ще отпаднат.
Най-важните текстове от проектозакона са свързани със създаването на Национална здравна карта, обединяване на
болници чрез създаване на консорциуми и въвеждане на задължителна акредитация за всички лечебни заведения.
Социалните партньори се обединиха около подкрепа за предлаганата нова Национална здравна карта с някои малки
забележки, категорично възразиха срещу приватизацията на болници, не подкрепиха и възможността с публичен ресурс
болниците да формират печалба, възразиха и срещу занижаването на критериите за заемането на длъжността директор
на болница.
Вицепремиерът Ивайло Калфин призова предлаганите реформи първо да минават през тристранката, а след това през
ресорната комисия и парламента, тъй като по думите му сега е безкрайно късно.
От Българската стопанска камара (БСК) заявиха подкрепа единствено за националната здравна карта, подкрепиха и
предлаганите мерки за ограничаване на разходите за лекарства, както и за атестацията на лечебните заведения. Според
БСК обаче трябва да има по-високи изисквания за длъжността директор на болница, защото сега заложеното изискване
само за магистърска степен без здравен мениджмънт не е достатъчно.
От БСК заявиха още, че настояват ясно да се каже в закона за какво точно ще се използват парите от здравноосигурителни
плащания, да има ясни правила за използването на парите от НЗОК, както и засилване на контролните функции на Касата.
От Камарата поискаха залагане на рестрикции и санкции за болниците, които нарушават бюджетната дисциплина. От
Камарата са и против това болниците да формират печалба от публичния ресурс, с който разполагат.
От КНСБ отбелязаха, че няма общонационален консенсус по предлаганите промени в ЗЛЗ и разкритикуваха отсъствието на
здравния министър на заседанието. Според Иван Кокалов от синдиката законът не въвежда механизми за източване на
Здравната каса, сбъркан е начинът на финансиране, няма и ясна дефиниция за пакета за интегрираните здравни грижи,
който се предлага.
От КНСБ също смятат, че обсъждането на броя на болничните легла трябва да се прави от национална комисия, в която да
участват и социалните партньори, но принципно подкрепят инициативата за здравна карта. Кокалов също подчерта, че
трябва да няма възможност с публичен ресурс да се формира печалба от болниците.
Към тази позиция се присъединиха и от Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях ще продължи нерационалното
разходване на средства от Касата. АИКБ е против стремежа за свръхрегулиране на дейностите, има възражения и за
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квалификацията на болничните директори, но подкрепя Националната здравна карта. Относно приватизацията
Асоциацията смята, че структуроопределящи болници не трябва да се приватизират, а за всички останали да се разреши
при определени условия.
От КТ Подкрепа упрекнаха, че много се бърза с предлаганите реформи и те не са получили необходимото съгласие.
Синдикатът поиска да се прецизират текстовете за сключване на договори с Касата от консорциуми. Не е редно с публичен
ресурс да се формира печалба, заявиха още от синдиката.
От КРИБ принципно подкрепиха предлагания законопроект, като направиха забележката, че искат в консорциумите да не
се включват болници с ниска акредитационна оценка.
Заместник-здравният министър Ваньо Шарков, който защити предлаганите промени, коментира, че не е важен текстът с
изискването за ценз на болничен директор, важно било да е магистър, а здравният мениджмънт не е важно като
специализация, заяви той.
Пред журналисти Шарков коментира, че текстовете за приватизацията на болници ще отпаднат до второ четене. По думите
му законопроектът ще продължи обсъждането си на второ четене, като МЗ ще се съобразят с включването на социалните
партньори в изработването на Националната здравна карта.
Шарков обясни, че всяко намерение за инвестиране в ново лечебно заведение ще преминава през национална комисия
за изработване на картата. Положително или отрицателно становище за разкриване ще се дава на база потребностите на
населението от ново заведение в конкретния район, заболеваемостта на хората и това каква медицинска помощ има
възможност да се оказва. При отрицателно становище на националната комисия инвестицията ще се смята за ненужна, но
инвеститорът ще може да си построи болница, без да ползва публичен ресурс от Касата. Той изрази лично мнение, че няма
нужда от налагане на забрана за разкриване на нови болници.
По думите на Шарков държавните болници не могат да формират печалба и да разпределят дивиденти и в момента.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа

√ Шефът на КЕВР: Парното може да поевтинее още веднъж през октомври
Парното може да поевтинее още веднъж през октомври. Това заяви пред БНТ председателят на КЕВР Иван Иванов.
Той увери, че токът за битовите абонати ще се увеличава през следващите 4 години с не повече от 2 процента, което е в
рамките на инфлацията. Гаранция за поносима цена на електроенергията и качеството на услугата ще бъде и стартът на
енергийната борса, което трябва да се случи от Нова година.
Припомняме, че преди дни шефът на КЕВР прогнозира, че зимният сезон на 2015-2016 г. на парно в София ще е с 13% поевтин от предишния сезон.
На заседание комисията определи цените на топлинната енергия и на електроенергията от висококомбинирано
произвоство от 1 юли за 35 топлофикации.
В София тя ще бъде с 6% по-ниска от сегашните цени, които бяха определени от 1 април. Спрямо зимата обаче
поевтиняването е с 13 на сто.
За всичките 35 топлофикации е предвидено понижаване на цените, в Бургас топлинната енергия е с 13,5% по-ниска цена,
във Велико Търново - с 12 на сто. За останалите намалението е между 7 и 9%, каза Иванов.
Постановените днес цени най-вероятно ще останат и за следващото тримесечие и за цялата зима, прогнозира
председателят на КЕВР. Не се задавало увеличение на цената на природния газ. Дори заради кризата в Гърция цената на
суровият петрол се понижавала, а тя е вързана с котировките на мазута и газьола, които път влияят на цените на газа.
√ Дългът на България е 12,3 млрд. евро към края на май
Държавният дълг на България в края на май е 12,3 млрд. евро, показват данните на финансовото министерство. От него
7,9 млрд. евро е към външни кредитори, а 4,4 млрд. евро - вътрешен дълг.
Според бюлетина на ведомството на Владислав Горанов за месец задлъжнялостта се е увеличила само с 47,4 млн. евро. За
сравнение през март дългът скочи с внушителните 1,6 млрд. евро, а през декември 2014 г. се увеличи с цели 1,7 млрд.
евро.
Относителният дял на дълга от БВП се е повишил от 28,7 до 28,8%. Последните данни показват, че 78,3% от дълга е в евро,
20,6% - в левове, 0,4% е в щатски долари и 0,8%, в други валути.
През май България е платила 49,7 млн. лв. Държавно гарантираният дълг през май е за 320 млн. евро. България остава в
дъното на негативната класация за държавния дълг в целия ЕС и далеч под европейския лимит за 60% от БВП въпреки
новия дълг, обясняват от финансовото министерство.
√ Очакват поскъпване на бензин и дизел
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КЗК прави анализ на сектора, влизали нови участници
Поскъпване на бензина и дизела може да се очаква през летните месеци. Причините - високото търсене и скъпият долар.
Това заяви Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред БНР. Според него поевтиняването на еврото
спрямо долара заради гръцката криза ще действа за задържане цената на суровия петрол около настоящите нива, но щяло
да оскъпи продукцията за българските доставчици, каза Бенчев. Междувременно от четвъртък по големите
бензиностанции А 95 се продава по 2,33 лв./л или поскъпването е с 4 ст.
Иначе от асоциацията не очакват в пограничните ни райони, където гърците зареждат с гориво, да се стигне до недостиг.
Бенчев обаче призова за затягане на контрола над горивата и пресиране на сивия сектор. Трябвало да има измервателни
уреди на всички пристанища, митнически складове и други обекти, от които се внасят горива.
Да бъде направен секторен анализ на пазарите на бензин и дизел, пък е решила Комисията за защита на конкуренцията.
През последната година имало голяма динамика в сектора на автомобилните горива.
Първият фактор за това било чувствителното понижение на цените на петрола, който е основната суровина за
производство на бензин и дизел. Това налагало детайлно разглеждане на конкурентните условия на пазара, за да се
установи как тази тенденция се прехвърля и върху цената на автомобилните горива за крайни клиенти.
От комисията с шеф Петко Николов съобщават още, че на пазара на дребно с горива имало тенденция за промяна на
модела на ценообразуване. Някои участници въвели нови пазарни стратегии, като привличали и задържали постоянни
клиенти, чрез отстъпки от вече обявената крайна цена. Имало и навлизане на нови участници на пазара, което би могло да
доведе до промяна на средата в сектора на горивата, смятат от комисията.
10 000 литра дизел пък изтегли от бензиностанциите в Силистренско главна дирекция “Контрол на качеството на течните
горива”, която е към агенцията по метрологичен и технически надзор. Тя е изспектирала 10 вериги и 35 малки
бензиностанции в района. Предстои да бъдат съставени 18 акта за 94 000 лв.
Вестник Труд
√ Евтини заеми за малкия бизнес
102 млн. евро ще бъдат предоставени за гаранции при отпускането на евтини кредити за малкия и средния бизнес по
новата оперативна програма „Инициатива за МСП“. Това става ясно от проекта за нея, публикуван за обществено
обсъждане.
Парите ще бъдат заделени от одобрената вече програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Програмата е в изпълнение на инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за
прилагане на финансови инструменти за дребния бизнес. Управляващият орган ще е в Министерството на икономиката.
Контрол върху разпределението на средствата ще упражнява финансовото министерство. Управлението на ресурса ще се
осъществява от Инвеститорски борд, в който ще има представители на Европейския инвестиционен фонд, ЕИБ, ЕК и
Управляващия орган.
√ Губим 26 272 работни места заради ръста на минималната заплата
Всяко вдигане на минималната работна заплата със 100 лева води до съкращаването на 24 520 работни места и то сред
най-уязвимите - хората с ниско образование и квалификация. Това показват резултатите от изследване на Института за
пазарна икономика.
Според ИПИ на база на направения от института модел може да се прогнозира, че ефектът от планираното вдигане на
минималната заплата до 450 лева през 2017 г. ще е загуба на 26 272 работни места в сравнение с 2013 г. при равни други
условия. Анализът потвърждава притесненията на икономисти, че вдигането на минималната заплата се случва за сметка
на най-ниско квалифицираните. Именно затова заетостта сред тази група не успява да достигне дори 10% в някои региони.
√ Строят три моста над Дунав с публично-частно партньорство
Предвижда се тежкотоварните автомобили над 3.5 тона да заплащат тол такса, а леките автомобили да се движат с
електронни винетки. Системата ще бъде въведена през 2018 година, заяви в Стара Загора министърът на регионалното
развитие Лиляна Павлова.
По време на дискусия за възможностите на публично-частното партньорство тя информира, че до края на годината със
съдействието на Световната банка ще бъде избистрена нова коренно различна система за заплащане по пътищата, която
да позволи и по-добратата поддръжка на съоръженията.
По време на дискусията проф. Николай Михайлов, председател на съвета на директорите на пътностроителната компания
"Трейс", обяви, че на събрание на Българския форум за транспортна инфраструктура са обсъждали възможности чрез
публично-частно партньорство да се строят страгечиски обекти в бъдеще. Сред вече набелязаните от специалистите са три
нови моста на Дунав при Никопол, Силистра и успореден на вече съществуващият на Русе.
Важно било да се свържат и пристанищата във Варна и Русе с добра жп-инфраструктура, както и да бъдат довършени
магистрални връзки със съседните страни.
По думите на Павлова България има уникален шанс да се превърне в хъб и връзка между Европа, Африка, Близкия Изток
и страните от бившия СССР. Тя е единствената страна в Европа, през която минават пет европейски коридора. Затова обаче
трябва да се изгради магистрален пръстен, на който да се качи транзитният трафик, а останалите автомобили да се движат
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по по-нисък клас пътища. Предвижда се подобряване на пътната мрежа и обезопасяването й чрез мантинели, "легнали
полицаи" и камери по всички магистрали.
"Публично-частното партньорство е важен елемент за развитието на икономиката. Мисията е възможна", категорична бе
Лиляна Павлова.
Вестник Преса
√ Тристранката заседава за здравната реформа, но без Москов
Министърът на здравеопазването прекалява с отношението си към Националния съвет за тристранно сътрудничество. "Не
може, когато обсъждаме двата закона, които очертават здравната реформа, здравният министър да отсъства.
Това заяви по време на заседанието на НСТС представителят на КНСБ и член на надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов,
съобщи БГНЕС.
Кокалов остана недоволен от отсъствието на Петър Москов, тъй като "е редно той да представи целите и философията на
промените" в Закона за лечебните заведения. "Такава реформа изисква дебати преди предлагането на конкретни текстове
и приветстваме всички намерения, които са дебатирани предварително", заяви синдикалистът.
Според Кокалов промените трябва да бъдат насочени в посока на това пациентите да бъдат доволни, както и да се спре
източването на НЗОК, тъй като в момента няма механизми затова. "Залагахме надежди, че извънболничната помощ ще
бъде филтър на пациентите, но това не се случи. Сбъркан е и начинът на финансиране", подчерта Кокалов.
Правителството и социалните партньори днес се събраха на извънредна тристранка, за да обсъдят спорните промени в
Закона за лечебните заведения, свързани с възможността за приватизация на болници. Законопроектът беше одобрен от
министрите преди месец, но в сряда премиерът Бойко Борисов обяви, че вносителят му д-р Петър Москов ще го изтегли,
за да няма напрежение в сферите, от които ще се търси подкрепа за цялостната здравна реформа.
Вицепремиерът Ивайло Калфин обобщи по време на заседанието на тристранния съвет, че няма подкрепа от страна на
социалните партньори за законопроекта за промяна на Закона за лечебните заведения.
По думите му подкрепа няма, включително и след информацията, че частта за приватизация на болниците ще отпадне.
Калфин отбеляза, че социалните партньори имат много забележки и се надява депутатите между първо и второ четене да
отчетат позициите им, информира БТА.
Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество отправи призив към Министерството на
здравеопазване подобни законопроекти първо да минават през тристранен съвет и тогава да влизат в парламента, което
е в интерес на обществеността.
Зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков каза, че няма необходимост от въвеждане на 1-годишен
мораториум за разкриване на нови болници, тъй като всяко инвестиционно намерение ще преминава през Комисията по
изработването на Националната здравна карта.
"Според оценката от потребността ще се дава положително или отрицателно мнение. Ако някой реши да открие болница
въпреки оценката на комисията, това ще бъде за негова сметка, тъй като няма да има право да сключва договор с НЗОК
при липса на необходимост", обясни той.
След заседанието на НСТС д-р Шарков обяви, че в Комисията за изработване на Националната здравна карта ще бъдат
включени и социалните партньори.
√ Пенсионната реформа мина на първо четене
Народното събрание прие на първо четене пенсионната реформа на социалния министър Ивайло Калфин, предаде БГНЕС.
Законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерски съвет, беше приет със 115 гласа
"за", 35 "против" и 19 "въздържал се". За реформата на Калфин гласуваха депутатите на ГЕРБ, Реформаторския блок, БДЦ
и АБВ, както и четирима депутати от ДПС. Други шестима от депутатите на ДПС се въздържаха, а по-голямата част от
парламентарната им група не участва в гласуването. Въздържа се и групата на Патриотичния фронт. Срещу законопроекта
гласуваха депутатите от БСП и "Атака", които имаха собствени законопроекти за промени, отхвърлени от мнозинството.
Този законопроект е продукт на седем месеца открит диалог, в който можеха да участват всички, които имаха желание,
каза минути преди гласуването социалният министър Ивайло Калфин. Той обяви, че е чул различни предложения, които
претендират за революционност, но се свеждат до едно нещо - намаляване на изискванията и вдигане на размера на
пенсията. Калфин обяви, че е готов е да отговоря с числа на всяко едно предложение, стига неговите автори да искат да го
чуят. Синдикатите и работодатели са направили това, похвали се Ивайло Калфин.
Пенсионната реформа на Ивайло Калфин предвижда плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на мъжете и
жените до достигане на 65 години и за двата пола към 2037 г. за масовата трета категория труд. Предвижда се стажът за
пенсиониране също да се увеличава с по 2 месеца годишно до достигането на 40 години за мъжете и 37 години за жените
към 2027 г.
За лицата, които нямат изискуемия осигурителен стаж, който е не по-малко от 15 години действителен такъв, се предлага
също плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране, която да достигне през 2029 г. 67 години. Предлага се създаване
на нова разпоредба за уреждане на възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
на лица с изискуем осигурителен стаж и недостиг на възраст до 12 месеца. Пенсията се намалява с 0,4% за всеки
недостигащ месец и е пожизнена.
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Възрастта за пенсиониране на упражняващите първа и втора категория труд също плавно ще се увеличава до достигане на
55 години за първа категория и 60 години за втора. В момента работещите първа категория труд мъже се пенсионират на
52 години и 8 месеца, а жените – на 47 години и 8 месеца.
Запазват се възможностите за по-ранно пенсиониране на работещите първа категория труд – на 45 години при 10 години
стаж в случай на съкращения от предприятието.
От 1 януари 2016 г. се предлага въвеждане на възраст за пенсиониране на работещите в сектор "Отбрана и сигурност", като
възрастта следва да е 52 години и 10 месеца. Предлага се плавно увеличаване на възрастта до достигане на 55-годишна
възраст. Срещу тази реформа има остра съпротива от страна на синдикатите и служителите в МВР.
Предвижда се увеличение на осигуровката за пенсия с по един процентен пункт съответно през 2017 и 2018 година. В
момента вноската за фонд "Пенсии" е 17,8%, което означава, че през съответните години тя ще нарасне съответно на 18,8%
и 19,8%. Според изчисленията на Ивайло Калфин и екипа му резултатът от повишената вноска като допълнителни приходи
за фонд "Пенсии" в Държавното обществено осигуряване ще бъде в размер на 234,9 млн. лева за 2017 година и 481,4 млн.
лева за 2018 година. За да не се допусне нарастване на общата данъчно-осигурителна тежест се отменя предвиденото
увеличаване на осигурителната вноска в универсален пенсионен фонд от 5% на 7%, която трябваше да влезе в сила от 2017
година.
С промените на социалното министерство се предвижда доизграждане на промените в тристълбовия модел на
осигуряване и въвеждането на възможност за избор дали да се осигуряваме както досега - в универсален пенсионен фонд
и в държавното обществено осигуряване или само в държавното обществено осигуряване. Лицата, родени след 31
декември 1959 година, ще имат възможност на избор къде да отиват техните вноски, като за разлика от приетите в края
на 2014 текстове, този избор няма да е еднократен. Той ще може да се прави веднъж годишно и не по-късно от 5 години
преди навършване на пенсионна възраст.
Натрупаните средства по индивидуалните партиди от частните фондове, които гражданинът вземе решение да прехвърли
само към държавното осигуряване, ще се съхраняват в т.нар. Сребърен фонд с цел да бъде възможна обратимост на този
избор.
√ Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса на труда
Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Кодекса на труда.
Решено беше работодателят да може с предизвестие да прекрати трудовия договор на служител или работник при
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобщава БТА. Прекратяване на трудовия договор без
предизвестие може да направи работникът или служителят, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст, решиха още депутатите.
Парламентът отмени задължението работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.
С текст в преходните и заключителните разпоредби на КТ бе променен текст от Закона за държавния служител, с който се
допуска в администрации, в които организацията на труда позволява това, да може да се установява работно време с
променливи граници. Времето, през което държавният служител трябва задължително да бъде на работа в
администрацията, ще се определя от органа по назначаването.
Осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване за лицата, наети по трудов договор за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа, се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния
доход, решиха народните представители. Паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова
злополука и професионална болест на тези лица ще се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90
календарни дни.
Лицата, които са полагали труд по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, трябва да уведомяват
дирекцията "Бюро по труда" и да декларират размера на полученото възнаграждение до пето число на месеца, следващ
месеца, през който е положен трудът.
С приетите промени отпада задължението на работодателя да прави график на отпуските. Ако работникът не е успял да
използва целия си отпуск за съответната година, работодателят трябва да му осигури такава възможност през първите шест
месеца на следващата година. Ако това не стане, служителят ще може да излезе в отпуск когато сам реши, стига да е
предупредил 14 дни по-рано. Неизползваните отпуски ще могат да се пазят в продължение на две години.

Вестник Сега
√ Депутатите пуснаха пенсионната реформа с уговорки за промени
Първите, които ще излязат по тези условия в пенсия, ще са мъжете, родени 1964 г., и жените - 1972 г.
Депутатите одобриха предложението на кабинета мъжете и жените от трета категория да се пенсионират на 65 г. със
съответно 40 г. и 37 г. стаж. Първите, които ще излязат по тези условия в пенсия, ще са мъжете, родени 1964 г., и жените 1972 г. Въпреки протестите и с уговорката за промени и тук се въвежда възраст за полицаи, военни и др. от сектор
"Сигурност" - 52 г. и 10 м. от 1 януари. Тя ще расте с по 2 месеца годишно до 55 г.
Депутатите приеха пенсионната реформа на първо четене с нестабилно мнозинство и с уговорката, че ще предложат куп
промени за окончателното гласуване в зала. Единствените, които безусловно подкрепят измененията в Кодекса за
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социално осигуряване, са ГЕРБ, АБВ и ББЦ. От Реформаторския блок също гласуваха "за" на първо четене, но подчертаха,
че подкрепата е под условие и ще зависи от приемането на техни промени относно избора за осигуряване в частните
пенсионни фондове. От ДПС дадоха рамо на Бойко Борисов - четирима от депутатите на Доган гласуваха "за", шестима "въздържал се", но повечето не гласуваха. Всички от Патриотичния фронт, които умуват дали ще подкрепят и занапред
кабинета, се въздържаха. На ГЕРБ обаче биха стигнали гласовете само на АБВ и ДПС, за да прокарат пенсионната реформа.
Работещите първа категория ще се пенсионират 10 години по-рано от масовата трета категория (на 55 г.), а във втора - пет
години по-рано (на 60 г.). Тежестта на една година осигурителен стаж ще се увеличава от 2017 г. Целта е от 1.1 сега
коефициентът за година стаж да стане 1.5, което ще увеличи сегашните пенсии с 40%. Кога ще се случи това обаче не е
ясно. Вноската за пенсия ще се увеличи с по 1 пункт през 2017 г. и през 2018 г. до 19.8%. За сметка на това вноската за втора
пенсия ще остане 5% и няма да се вдигне на 7% от 2017 г., както е предвидено в момента. Това ще струва на гражданите и
фирмите 716 млн. лв. за двете години.
Според вицепремиера Ивайло Калфин всички тези стъпки за ръст на възраст, стаж и осигурителната тежест са толкова
плавни, че няма да се усетят от хората и бизнеса. "Запазването на сегашното положение гарантира катастрофа с пенсиите
в бъдеще. Реформа не е правена от години, защото има много неприятни неща за избирателите. Този проект е продукт на
съгласие, а не на пазарлъци", заяви вицепремиерът Ивайло Калфин. От БСП поискаха за пореден път да се замразят
годините и стажът за пенсия, но Калфин бе категоричен, че "това няма как да се случи". "Разбирам от финанси, но не от
фокуси. Не виждам как намалявате възрастта и стажа, а увеличавате пенсията", контрира колегите си от БСП Калфин.
Реформаторите поставиха условие за окончателната си подкрепа на законопроекта на второ четене - промени за втория
стълб. Радан Кънев обясни, че искат само хората, родени между 1960 г. и 1970 г., да могат да избират дали да се осигуряват
изцяло в НОИ или и в частен фонд, а за останалите да се запази "капиталовият елемент". И още - да се признае ролята на
държавата като трети осигурител, като по този начин ще се увеличи пенсията, гарантирана от НОИ, за сметка на сумата,
която трябва да се изплаща от втория стълб - частните фондове. В дискусиите по реформата финансовият министър
Владислав Горанов категорично отхвърли възможността за това. "Министерският съвет представя компромисен
законопроект, в които предимствата са повече от недостатъците. Не е достатъчно смел, но е достатъчно умен, за да не го
променят следващите мнозинства", коментира все пак Кънев.
Проектът на КСО обаче не се занимава с проблемите на втория стълб - те се разискват в работна група в момента, която
трябва да предложи нова порция промени на социалния закон. Единственото, което правят управляващите сега, е да
поправят собствените си неработещи текстове от края на м.г. Предвижда се да се върне старото положение отпреди 31
декември за младите хора, които започват работа за първи път - да имат три месеца да изберат фонд, а след това да се
разпределят служебно между деветте фонда. Другата промяна е, че всички българи ще могат да си прехвърлят
многократно вноските от НОИ към втория стълб и обратно до пет години, преди да излязат в пенсия. Според приетия м.г.
КСО веднъж прехвърлил се към НОИ, осигуреният остава закрепостен там завинаги. Парите от индивидуалните им партиди
за втората пенсия пък ще стоят в Сребърния фонд и няма да носят доходност.
ДРУГИ ПАРТНЬОРИ
От ДПС и Патриотичния фронт също са с резерви към наложените от Горанов промени за втория стълб. Според депутата
Хасан Адемов (ДПС) прехвърлянето на парите за втората пенсия към НОИ ще има краткосрочен положителен ефект, но в
дългосрочен план ще натовари още повече бюджета на НОИ. Смята се, че основно хората с ниски доходи и с непълни
осигуровки и празни индивидуални партиди ще се прехвърлят към НОИ, което ще натовари системата при изплащането на
пенсиите им. Димитър Байрактаров (ПФ) определи избора на осигуряване като "жесток удар" върху частните фондове. По
думите на Адемов пък постигнатият компромис между работодателите и синдикатите по пенсионната реформа е оставил
"горчив вкус", че е на гърба основно на масовата трета категория работещи, които изнасят и реформата от 2003 г. насам.
Вестник Класса
√ Петролът продължава да поевтинява
Цените на петрола се понижават за сметка на увеличения брой търсещи сондажи в САЩ и разследването на предполагаеми
машинации на фондовия пазар в Китай.
Днес сутринта фючърсите за сорта Brent поевтиняха с 25 цента до $61,82 за барел, а американският еталон WTI - с 32 цента
до $56,61за барел, съобщава Reuters.
"Играта на понижение е предизвикана от повишения брой действащи сондажи в САЩ с 12 - до 640 след 6-месечен спад.
Производителите на шистов петрол понижиха точката на работа без загуба от 35 на 20 долара за барел", се казва в анализ
на банка ANZ.
Тази тенденция ще доведе до повишаването на добива в САЩ през четвъртото тримесечие с 135 000 барела на денонощие,
смятат от Goldman Sachs.
Според трейдъри, на пазара също така влияе дълговата криза в Гърция и съобщенията, че властите в Китай разследват
възможни манипулации на фондовия пазар, който се понижи от средата на юни с 20 на сто.
Пазарът реши да се обърне към икономическите фактори и отново се спомни за свръх предлагането на петрол, отбелязва
директорът по инвестициите на Ayers Alliance в Сидни Джонатан Барет.
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√ МВФ: Гърция се нуждае от финансова помощ в размер на 52 млрд. евро
Атина не може да изисква отписване на дълга без достатъчно реформи, посочва в нов доклад международният
кредитор
Динамиката на дълга на Гърция е "неприемлива" и страната се нуждае от сериозни реформи, ако желае да излезе от
кризата, посочва нов анализ Международният валутен фонд (МВФ).
Фондът, който е най-големият институционален кредитор на Атина, отдавна призовава Атина да се придържа към строгата
програма за реформи. Въпреки това правителството на СИРИЗА пренебрегна призивите и не успя да плати вноската си по
дълга към МВФ на стойност близо 1,6 млрд. евро на 30 юни.
Институцията предупреди, че властите в Атина не могат да изискват отписване на дълга без достатъчно реформи в посока
по-силен растеж, предава CNBC.
Според анализа положението за Гърция е толкова лошо, че правителството се нуждае от около 51,90 млрд. евро в периода
между октомври 2015 г. и декември 2018 г. Освен това икономическата позиция на средиземноморската страна се
влошава: миналата година МВФ прогнозира, че дългът на Гърция ще намалее от 175% от БВП през 2013 г. до 128% през
2020 г. Сега институцията очаква задълженията на Атина да са 150% от БВП през 2020 г.
МВФ изтъкна също така, че дори ако Гърция има най-висок процент на икономически ръст в Европа, най-ниско ниво на
безработица и среден ръст на производителността, икономиката ще продължава да расте с по-малко от 1 на сто годишно.
Според МВФ решението на правителството на Алексис Ципрас за спиране на реформите и приватизацията и опитът за
предоговаряне условията по спасителния план са причинили значително влошаване на положението в страната.
Освен това последният ход за свикване на референдум, последван от затварянето на банките и въвеждането на контрол
върху капитала, само е влошил още повече ситуацията, отчитат експертите.
Фондът изтъкна още, че преди администрацията на премиера Алексис Ципрас да вземе властта през януари гръцката
икономика е била на прав път към растеж и бавно е напредвала към устойчивото връщане на дълговете си.
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