Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Световната банка: Кризата изяде постиженията на трудовия пазар в България
По-високият растеж на производителността в България може да смекчи икономическото влияние на демографските
промени. Това се казва в доклада на Световната банка за производителността в страната ни, съобщава БГНЕС.
Растежът на БВП на България от началото на 21 век е един от най-високите в рамките на Европейския съюз. Между 2000 и
2013 г. страната ни е регистрирала среден растеж от 6,1% на БВП изчислен по паритет на покупателната способност /ППС/
на глава от населението. Тези стойности нареждат България на едно от първите места заедно с Румъния и балтийските
държави по икономически растеж. Те също така са значително над средните за ЕС, които са 2,4%.
Както и при останалите държави от ЕС и тук се наблюдават два периода: преди и след световната икономическа криза. От
2000 до 2008 г. средният растеж на БВП по ППС на глава от населението в България е бил 9,1% благодарение на притока на
чуждестранни капитали, които са достигали до 43% от БВП на година.
Напредъкът на България е резултат от решителни макроикономически реформи, ниски данъци, започването през 2000 г.
на преговори за присъединяване към ЕС, които осигуриха макро стабилност и наличието на относително добре обучена
работна ръка. Положителните тенденции са били подпомогнати и от благоприятната глобална среда, характеризираща се
с изобилие на капитали. Основната част от инвестициите са направени в сектори като строителството, текстилната
промишленост, транспорта и туризма, което от своя страна е довело до увеличаването на трудовата заетост. Според
националната статистика в периода между 2000 и 2008 г. са били създадени допълнително около 566 000 работни места,
което е впечатляващ резултат за страна като България, чието население е 7,6 милиона през 2008 г. Растежът на заетостта
се е увеличил до 17,8% - два пъти повече от средното ниво сравнение с останалите държави в региона, намалявайки
бедността наполовина. Разглеждания регион освен България включва Румъния, Хърватия, Унгария, Чехия, Словакия,
Полша и трите балтийски държави.
Растежът на производителността е малко по-малък от този на останалите страни в региона, което прави неустойчив
просперитета преди 2008 г. Растежът на производителността е основният фактор на дългосрочния растеж. Нарастването
на производителността е свързано с по-доброто образование и използването на съвременни технологии. В периода между
2000 и 2008 г. растежът на производителността на трудовата сила в България остава значително по-ниска от средната за
региона.
След 2009 г. растежът на производителността е станал значително по-важен за нарастването на БВП, но все пак остава слаб.
Световната финансова криза от 2009 г. и последвалата я криза в еврозоната оказаха негативно влияние върху бума на
инвестиции в България. Този бум е бил повлиян от притока на капитали и банковото кредитиране.
Според данните на Евростат, реалният растеж на БВП изчислен по ППС на глава от населението се е забавил до средно
1,2% в периода между 2008 и 2013 г. Този показател е по-нисък от средния за страните от региона, който 1,6%. Всичко,
което е било постигнато на трудовия пазар, е било зачеркнато от кризата. Армията на безработните се е увеличила с около
400 000 между 2009 и 2013 г.
България страда от значително и увеличаващо се неправилно разпределение на ресурси във фирми и на секторно ниво.
Неправилното разпределение на ресурси се получава, ако в рамките на даден сектор, високопродуктивните фирми останат
по-малки, докато относително непродуктивни наемат повече работна сила.
При останалите страни износът е не само фактор за растеж, но и двигател за технологични промени. Въпреки че България
изнася средно до високотехнологични продукти от десетилетия, родните компании не са способни да разширят този
експорт и растежът на продуктивността на износителите е ограничен. Липсата на конкуренция в някои сектори е сериозна
пречка пред растежа на производителността.
Реформирането на съдебната власт в България е важно условие за стимулирането на частния сектор и установяването на
ефективно, справедливо и прозрачно управление. Добре функциониращата съдебна система е ключов елемент за
здравословния подкрепящ и конкурентноспособен бизнес климат, се казва още в доклада на Световната банка.
√ Искров връчи на Радев сребърния звънец на БНБ
Предложение до парламента за избор на трима подуправители внесе новият шеф на БНБ Димитър Радев. Имената им той
оповести във вторник, минути след избора си.
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Радев предлага сегашният подуправител Димитър Костов да оглави важното управление “Банков надзор”. Мястото му като
шеф на управление “Банково” да заеме Нина Стоянова, която е главен юрист в централната банка. Калин Христов е
предложен да остане начело на управление “Емисионно”. В мотивите си новият гуверньор е мотивирал този избор с
професионалните качества на всеки кандидат, както и с безупречната им репутация. За да бъде преизбран, Димитър Костов
е подал молба парламентът да го освободи от длъжността, която заема - ръководител на управление “Банково”.
От Реформаторския блок обявиха, че няма да подкрепят номинацията на Димитър Костов.
В сряда в БНБ се проведе церемония по предаването на поста и встъпване в длъжност на новия управител.
От пресцентъра на централната банка съобщиха, че досегашният управител на БНБ Иван Искров, който бе на този пост два
мандата - 2003 - 2009 г. и от 2009 до 2015 г., благодарил на служителите за честта да бъде начело на институцията в
продължение на 12 години. Той изразил задоволство от навременния избор на нов управител от Народното събрание и
поздравил Димитър Радев с встъпването му в длъжност. И му пожелал да отстоява с твърдост независимостта и
достойнството на БНБ, както е направил това при обявяването на екипа си.
Димитър Радев благодарил на Иван Искров за постигнатото през двата му мандата и за участието на БНБ в подготовката
на членството на страната ни в ЕС и при самото членство.
Радев е заявил, че кризата заради КТБ от последната една година е овладяна и БНБ ще излезе от нея много по-силна.
В знак на приемственост Иван Искров символично е връчил на Димитър Радев сребърния звънец, с който се откриват и
закриват през последните 12 години заседанията на Управителния съвет на БНБ. Искров е подчертал, че решенията в целия
период са били приемани с консенсус и е изразил убеденост, че тази традиция ще бъде запазена.
На церемонията са присъствали и някои от управителите на БНБ от последните 30 години, членове на УС на БНБ,
ръководители на търговски дружества, в които БНБ има участие, както и ръководителите на дирекции в централната ни
банка.
Вестник Труд
√ Глоба до 10% от приходите за одиторски грешки
До 10% от общия обем на приходите за предходната финансова година ще бъде глобата за отделни инспектори и
одиторски компании, които са нарушили международните одиторски стандарти или Етичния кодекс на професионалните
счетоводители. Това предвиждат промените в Закона за независимия финансов одит, подготвени от депутати от ГЕРБ и
внесени за разглеждане в парламента. В момента за тези нарушения санкцията е между 2000 и 20 000 лв. и важи само за
отделни одитори, но не и за самите компании.
Запазва се и възможността на провинилите се инспектори да им се отнема правото да извършват независим финансов
одит за срок от 2 години. Предвижда се още ключовите одитори, които проверяват предприятия, извършващи дейност от
обществен интерес, да се сменят през период от 3 години.Промените се правят заради пропуските на одитора „Кей Пи Ем
Джи - България”, който години наред заверяваше отчетите на КТБ.
Депутатите от ГЕРБ предлагат и промени в Закона за банкова несъстоятелност - списъците, касаещи кредитори на банка в
несъстоятелност, ще се публикуват в Търговския регистър.
√ Правителството подготвя нова промяна в закона за банковата несъстоятелност
Нова промяна в закона за банковата несъстоятелност подготвят управляващите. С новите текстове всички списъци, които
синдиците изготвят и са важни за кредиторите на банката, ще се публикуват в Търговския регистър, съобщи БНР.
Поредната промяна се налага, тъй като в момента пасивите и активите на банките са в много по-голям размер, отколкото
при писането на закона за банковата несъстоятелност, пише в мотивите на вносителите. Заради това е наложително
осъвременяването на сроковете и начините за информиране на кредиторите на банката. Всички списъци с признатите
вземания, евентуалните възражения по тях и становището на синдиците, както и доказателствената част, ще се публикуват
в Търговския регистър.
Въпреки че изрично не е посочено, това е поредната промяна в закона за банковата несъстоятелност, която се прави заради
кризата в Корпоративна търговска банка. Първата беше направена още в миналата година, когато заради банката се
създаде фигурата на временния синдик.
С преходните и заключителните разпоредби се променя и Законът за независимия финансов надзор. С тях гласуването при
отнемане на лиценз на одитор ще става явно, а не както беше досега – тайно.

Вестник Капитал
√ Партиите предлагат още промени в пенсионната система
От Реформаторския блок настояват право на избор между НОИ и частен фонд да имат само хората, родени между
1960 и 1969 г.
Часове преди да изтече крайният срок за внасяне на промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) между първо и
второ четене, такива постъпиха в деловодството на Народното събрание от различни парламентарно представени партии.
От Реформаторския блок, Патриотичния фронт и БСП потвърдиха за "Капитал", че са внесли редица промени, които ще
бъдат разгледани на социална, а впоследствие и на бюджетна комисия. От ДПС казаха, че няма да внасят промени. Такива
няма да има и от страна на ГЕРБ и АБВ, но това е логично, тъй като поправките, които минаха на първо четене в пленарна
зала са предложение на социалния министър Ивайло Калфин и на правителството като цяло.
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Временната парламентарна комисия за пенсионните фондове, в която участват всички политически сили, също е внесла
свой проект. Тя се оглавява от Корнелия Нинова от БСП и проектът отразява до голяма степен предложенията на Комисията
за финансов надзор за затягане на контрола върху частните фондове. Според подписалите я депутати от комисията те са
внесли текст, за който има споразумение между КФН и фондовете, че промените са подходящи. Крайният срок за
входиране беше до 18 ч. в сряда. В нито едно от предложенията обаче няма конкретни мерки за ограничаване на източване
на системата и конкретно с инвалидните пенсии.
През май, с близо два месеца закъснение, правителствените промени в КСО бяха приети от Министерския съвет. Тогава
министър Калфин се похвали, че е постигнат широк консенсус както със социалните партньори, така и с политическите
партии, които имаха представители в работната група. Още на първа комисия обаче почти всички парламентарни групи
представиха свои предложения за промени. Тогава председателят на бюджетна комисия Менда Стоянова дори обвини
БСП, че се опитва да вкарва поправки "през задната врата". Стигна се до ситуацията промените да не минат на първа
комисия, но впоследствие бяха одобрени в парламента.
Още промени
Най-съществените промени между двете четения ще бъдат внесени от Реформаторския блок. Те настояват правото на
избор между НОИ и частен фонд да имат само хората, родени между 1960 и 1969 г. За всички останали да важат старите
правила. Според Димитър Делчев, секретар на Парламентарната група на РБ, ако няма диференциация, тези хора ще
получат много по-ниски пенсии, тъй като вноските от универсалните пенсионни фондове няма да са достатъчни.
Второто е окончателният избор между НОИ и частен фонд да се прави 1 година преди навършване на пенсионна възраст,
а не 5 – както се предлага сега. Също така реформаторите искат от НОИ да изплаща в бъдеще по-висока пенсия от тази на
хората, които са се осигурявали в частен фонд. В момента законът предвижда хората, осигуряващи се и във втория стълб,
да получават с около 28% по-малка пенсия от НОИ спрямо тези, които са родени преди 1 януари 1960 г. и се осигуряват
само в първия стълб. Идеята на РБ е този процент да стане около 15.
Депутатът от РБ Настимир Ананиев има и самостоятелно предложение - таксите, които събират пенсионните фондове, да
бъда намалени рязко за три, а не за четири години, тъй като предложението на КФН беше да се намаляват плавно за
период от четири години с по 0.25 процентни пункта. В момента таксата за управление е 5%, а по искане на регулатора
трябва да падне до 3%. Освен това той предлага инвестиционната такса, която сега е 1%, да бъде намалена за три години
до 0.5% и освен това да се преразгледа въпросът дали тя трябва да се дължи, ако управляващото дружество има лоши
резултати и не е осигурило добра доходност на своите клиенти.
Подобни са предложенията на временната комисия. "В законопроекта е предвидено намаляване на таксите на
пенсионните фондове, промяна и разширяване на определението за свързани лица, възможностите за разпоредителни
сделки с активи на дружества, както и обявяване на доходността на пенсионните фондове веднъж на всеки три месеца за
по-голяма прозрачност", каза Корнелия Нинова.
Патриотичният фронт е изготвил собствен законопроект за промяна на КСО. "Проектът ни е много сериозен - касае
свободния избор между държавата и частните пенсионни фондове, разширява се определението за инвестиции в
свързани лица, предлагаме намаляване на стажа за пенсионирането за жените и осигурителния стаж", коментира Димитър
Байрактаров от ПФ.
Мая Манолова от БСП също внася промени, с които да се избегне изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете
и жените. Сега е записано, че през 2037 г. тази възраст ще е 65 г. Според "червения" депутат това е несправедливо.
Българските жени по думите й получавали с 14% по-ниски заплати от мъжете за равностоен труд.
Без запушване на дупки
Засега няма никакви предложения от различните парламентарни групи в посока справяне с източването на пенсионната
система. Социалният министър Ивайло Калфин заяви, че се работи за справяне с проблема с инвалидните пенсии, но
въпреки че вече 7 месеца се работи, няма нищо конкретно. Министърът обеща до края на годината да има конкретни
резултати.
√ ЕК подкрепи съдебната реформа на правителството
Прокуратурата и ВСС са с най-много критики в устния доклад на комисията
Конституционните промени, които предвиждат разделянето на Висшият съдебен съвет (ВСС) на две камари, ще бъдат
сигурен знак, че България е готова да проведе съдебната реформа и че тя ще бъде необратима. Това е едно от основните
послания, които комисията е отправила при т.нар. устен доклад по механизма за сътрудничество и проверка, научи
"Капитал" от източници в дипломатическите среди.
Междинната оценка е била представена в сряда в Брюксел. ЕК за пореден път е отправила критики към липсата на
напредък в борбата с корупцията, визирайки бездействието на прокуратурата и невъзможността на ВСС да реши
проблемите със случайното разпределение на делата, както и неефективността на дисциплинарните производства срещу
магистрати. "Току-що приключи устното докладване в Европейската комисия. За мен е изключително удовлетворяващо да
кажа, че комисията е дала положителна оценка на усилията на правителството по осъществяване на съдебната реформа",
каза Христо Иванов в парламента.
"Има текстове, които, ако бъдат отхвърлени на първо четене, съдебната реформа в структурната ѝ част се отлага не за
есента, а за неопределено време", каза Иванов и добави, че стратегията за съдебна реформа е седемгодишна и няма да
свърши през това лято, но структурните промени, които са най-трудни, трябва да бъдат решени сега. "Ако това не стане,
цялата политическа класа ще трябва да обясни на гражданите и на външните ни партньори как смята да реши проблема с
ясната препоръка на ЕК за реорганизация на ВСС, така че следващият ВСС да заслужава доверие", каза още правосъдният
министър.
Критики за прокуратурата и ВСС
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Еврокомисията е напомнила, че за пореден път броя на осъдителните присъди за корупция срещу лица от висшите етажи
на властта остава много нисък. Специално е обърнато внимание на липсата на реакция на правоохранителните институции
за разкритията за нарушения в Софийския градски съд (СГС), които потвърждават, че прокуратурата няма капацитет да се
справи с подобни казуси.
Въпреки че в продължение на дълги месеци се изнасяха всякакви данни за корупционни практики в съда, държавното
обвинение реши да разследва само съдия Румяна Ченалова, а ръководителката на съда - Владимира Янева, беше обвинена
за неправомерно разрешаване на СРС-та по аферата "Червеи".
Ръководената от Сотир Цацаров институция отказваше да се занимава с конкретните данни за корупционни схеми, в които
влизат адвокати и съдии, както и възможностите за манипулиране на системата за случайно разпределение на делата на
съда. По настояване на главния прокурор разследванията за корупцията по високите етажи на властта бяха поети от
новосъздадено звено, което функционира по написани от самия Цацаров правила.
Прокуратурата е критикувана и за това, че не спазва изготвения от самия нея план за действие по анализа на прокуратурата,
който Сотир Цацаров изготви в началото на мандата си.
В пореден свой доклад ВСС е критикуван заради невъзможността да намери решение на проблемите със случайното
разпределение на делата и неефективността на дисциплинарните производства срещу магистрати, както и работата на
етичната комисия.
Положителните оценки
Брюксел е оценил положително назначенията на нов председател на Върховния касационен съд - (ВКС) Лозан Панов, и на
главен съдебен инспектор - Теодора Точкова. Очакванията на комисията са, че и двете важни назначения ще произведат
резултати до няколко месеца.
Комисията приветства и антикорупционната стратегия, която правителството прие заедно с проекта за нов закон за борба
с корупцията по високите етажи, който се обсъжда в момента. "Антикорупционният закон, който вече се гледа в четири
парламентарни комисии, адресира много от критиките към България, отправяни предишни години от Европейската
комисия. Днешният устен доклад на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка отчита това и оценява закона като стъпка
в правилната посока и знак за политическа воля на управлението", каза днес пред парламентарната комисия по правни
въпроси вицепремиерът Меглена Кунева.
Тя предаде посланието на комисията, че очакванията са законът да "да запази строгостта си, за да даде необходимите
резултати", както и че е "изключително важно начело на националното бюро, което ще се създаде със закона, да бъде
избран независим професионалист".
√ Правителството създаде фонда, който ще управлява 800 млн. евро
Евросредствата ще отиват в новото държавно дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"
На министъра на финансите се възлага да упражнява правата на държавата в новоучреденото дружество, както и да сключи
договори с членовете на надзорния му съвет
Фондът на фондовете, който ще управлява поне 800 млн. евро европейски пари, се роди с решение на Министерския съвет.
На заседанието си кабинетът реши да се учреди еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Мениджърът на фонда на фондовете ще отговаря за управлението
на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по европейските оперативни програми и по програмата за
развитие на селските райони. Българската държава е едноличен собственик на капитала на дружеството, който е в размер
на 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лев.
Бил е приет и уставът на новоучреденото дружество, се казва в съобщението на МС, а парите идват от централния бюджет.
На министъра на финансите се възлага да упражнява правата на държавата в новоучреденото дружество, както и да сключи
договори с членовете на надзорния му съвет. В този съвет ще влизат представители на всички ведомства, които управляват
европари. Кой обаче ще ръководи новото дружество още не е ясно. Преди време пред "Капитал" източници, запознати с
темата, обясниха, че се търсят "хора от пазара", които разбират от финансови инструменти и инвестиционно финансиране.
Такива вероятно ще бъдат намерени, коментира източник от финансовия сектор, тъй като би било странно от страна на
държавните органи да представят некачествена кандидатура за орган, който и без това ще попадне под силния прожектор
на Европейската комисия.
Комисията така или иначе има възражения спрямо намеренията на управляващите. В писмо на генералния директор
Валтер Дафа вече са се споменавали потенциални проблеми със структурата и опита на новото дружество, а по
неофициална информация има и ново писмо по същата тема. Пред "Капитал" преди време вицепремиерът Томислав
Дончев потвърди, че е имало силно лобиране пред европейските институции, за да позволят прехвърлянето на част от
парите към него. ЕК се притеснява най-вече за забавянето и евентуални проблеми с финансовите инструменти в страна,
която Брюксел разглежда като пионер в областта. България бива давана на много европейски форуми като пример за
добро прилагане на такива инструменти през изминалия период, като например фондовете за стартиращи компании
Eleven и LAUNCHub и нисколихвените заеми. Досега схемите по JEREMIE и JESSICA се управляваха от Европейския
инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. От съобщението на МС излиза, че новият фонд ще поеме и
наследството на досегашните схеми, като ще се превърне в холдингов фонд за инструментите от периода 2007 - 2013 г,
след изтичането на договорите с ЕИБ и ЕИФ.
Новото дружество обаче остава забулено в неяснота и откъм структурата си на управление, и откъм финансовата си част.
Финансовото министерство продължава да не иска да отговори на въпросите на "Капитал" по темата, като вестникът ги
изпраща вече за втори път безрезултатно. Така нито е ясно чий кредитен рейтинг ще ползва новият фонд, за да дава
гаранции, нито на какъв етап е подбирането на кадри за него. Преди време министърът Владислав Горанов обяви, че БНБ
ще действа като ковчежник на фонда. За да дава гаранции, той трябва да разполага със собствен капитал, възможност да
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набира нов и да бъде надлежно одитиран и регулиран. Единственото, което се знае, е, че са изпратени покани за
сътрудничество към Европейската инвестиционна банка, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и
развитие.

Вестник Сега
√ Гръцкият парламент каза "да" на кредиторите
Полицаи и журналисти пострадаха на "Синтагма
Гръцкият парламент подкрепи законопроекта за „Спешни мерки за провеждане на преговори и сключване на
споразумение с Европейския механизъм за финансова помощ (ESM)".
„За" законопроекта дадоха гласа си 229 депутати в 300-местния парламент. Срещу документа гласуваха 64-ма, а 6-ма се
въздържаха.
Приемането на документа беше поставено от Еврогрупата като условие за възобновяване на помощта за ликвидността на
гръцките банки и за преговори по трети пакет от финансови помощи за Атина.
Преди гласуването премиерът Алексис Ципрас призова законът да бъде подкрепен. Въпреки това част от представителите
на партията му „Сириза" се обявиха против него, няколко се въздържаха.
Сред гласувалите „против" са министърът на енергетиката Панайотис Лафазанис, бившият министър на финансите Янис
Варуфакис, подалата оставка като заместник-министър финансите Надя Валавани, първият заместник-министър на
здравеопазването Димитрис Стратулис, първият заместник-министър на отбраната Костас Исихос.
Против гласуваха и представителите на комунистическата партия и националистите от „Златна зора".
В подкрепа на законопроекта дадоха гласовете си опозиционните Нова демокрация, ПАСОК и „Потами"
Полицаи и журналисти пострадаха на "Синтагма"
При сблъсъците в Атина тази нощ са пострадали четирима гръцки полицаи и двама френски фотографи, съобщава АФП.
Арена на сблъсъците стана пл. "Синтагма" до парламента в Атина.
Протестиращите запалили микробус на гръцка телевизия, изпочупили околните банкомати и разбили витрините на
няколко магазини. Пострадали са най-малко 4-ма полицаи и двама фоторепортери от Франция, единият от които е бил
ранен в крака.
За да разпръсне развилнялата се тълпа, полицията бе принудена да използва сълзотворен газ и светошумови гранати.
Демонстрантите й отговориха с коктейли "Молотов". Полицията е задържала най-малко 50 души. Центърът на Атина е
блокиран от силите за сигурност. В протеста пред парламента участваха най-малко 12 000 души.
√ Непълнолетните майки ще получават детски само в натура
Непълнолетните момичета, които родят, ще получават детски само в натура. Парите, които техните родители пък са
получавали, ще се спират. Това решиха депутатите при окончателното приемане на промените в Закона за семейните
помощи за деца. Според социалното министерство измененията ще насърчат отговорното родителство. "С приетите
промени се дава възможност парите, давани за дете, да бъдат замествани с хранителни продукти. Основният аргумент за
това е да няма злоупотреби и семейните помощи да отидат директно към детето, за което са предназначени. Това се случва
в случаите, когато семейството трайно не полага грижи за детето и не съдейства на ресорната агенция, а най-новият акцент
е свързан със случаите, когато майката е непълнолетна", коментира зам.-министърът на труда Лазар Лазаров.
Детските за дете, което роди, ще се спират. Ако то обаче се върне на училище, бабата и дядото ще получат накуп парите,
които са за непълнолетната майка. Според данните на министерството за миналата година майките под 18 г. са близо 5600.
Ограничения ще има и за майките студентки. Според Лазаров през 2008 г., когато е въведена еднократната помощ за тях,
основната идея е била да бъдат подкрепени майките студентки, които нямат право на обезщетение за отглеждане на
малко дете поради липса на осигуряване. "През годините се показа, че от 1350 майките неимоверно пораснаха на 7300.
Около 90% от тях са осигурени и такива, които не продължават обучението си след получаването на помощта. Тя е
значителна с оглед стимулиране на раждаемост от по-високо образовани родители, но на практика не изпълни своите
цели, защото между 80 и 90% от тях не продължаваха обучението", коментира Лазаров. Сумата е 2880 лв. Сега майката ще
трябва да доказва със заверка от университета, че продължава обучението, а парите ще се дават на два пъти.
САНКЦИИ
Помощите ще се спират за поне година, ако детето не ходи на училище три поредни месеца или общо шест месеца в
рамките на учебната година. Семействата, които нямат брак, но живеят на един настоящ адрес, вече ще получават помощта
в зависимост от доходите и на двамата родители. Ако дете до 2 години бъде настанено за отглеждане извън семейството,
то родителите ще трябва да върнат взетите за една година помощи.
Вестник Монитор
√ Борисов гони министрите с празни кесии
Премиерът: Ще подписвам допълнителни средства, придружени с оставка
Премиерът Бойко Борисов предупреди министрите си, че ще се раздели с тези от тях, които не съумеят да ограничат
харчовете си. В края на вчерашното правителствено заседание той предупреди членовете на кабинета, че исканията за
допълнителни средства ще бъдат съпровождани с оставка на съответния министър.
Категорично ви заявявам, че допълнителни разходи ще одобрявам и подписвам само с паралелно подписана оставка на
министъра, който ги иска, отсече министър-председателят. Причината за коментара на Борисов е, че част от министрите
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не спазвали плана за съкращаване на разходите на подопечните им ведомства. Както „Монитор” вече писа, правителството
изготви план, според който всяка институция трябва да свие разходите на администрация си с 10%.
Повечето членове на кабинета поеха ангажимент, че това ще става без съкращения на щата. Според премиера обаче в
голяма част от ведомствата заложеното съкращаване на разходите не се изпълнява. Уважаеми колеги, обръщам се към
всеки един от вас с молба да обърнете сериозно внимание на финансовата дисциплина в ръководените от вас ресорни
министерства. Това, което ми докладва финансовият министър, не изглежда никак добре, не скрил гнева си Борисов.
Той припомнил, че през последните месеци се прави всичко възможно да се съберат повече приходи, но разходите,
наследени от кабинета „Орешарски”, били големи.
Междувременно вчера КС отмени ограничението в бюджета за 2015 година, което не позволява дофинансиране на
съдебната власт при неизпълнение на приходите.
Искането за отмяна бе отправено от главния прокурор Сотир Цацаров.
Кабинетът прие поправката „Шивиков”
Кабинетът одобри вчера промени в Закона за защита на класифицираната информация. Те предвиждат отмяна на
текстовете, забраняващи допуск до държавни тайни, да се дава на хора, за които има съдебно или досъдебно
производство за умишлено престъпление от общ характер. Основният мотив е, че това изискване противоречи на
презумпцията за невиновност. Темата около начина на даване на допуска стана отново актуална около казуса с ген.
Димитър Шивиков, който бе обвинен в злоупотреба със служебно положение, след като негови подчинени ремонтирали
жилището му. Заради това му бе отнето разрешителното за достъп до класифицирана информация, а впоследствие той
подаде оставка. Тогава премиерът нарече Шивиков „един от най-харесваните в НАТО генерали”, станал жертва на
анонимен сигнал, и пое ангажимент за корекции в закона. Подобни промени бяха внесени в НС и от депутати от РБ и БСП.
Вземат лицензи на одиторите с явен вот
Гласуването, с което ще се решава дали да се отнеме лиценза на пипнат в злоупотреби независим одитор, вече ще е явно,
а не тайно. Това предвиждат поправки в Закона за банковата несъстоятелност, внесени в НС от депутати начело с шефката
на бюджетната комисия Менда Стоянова. Основната причина за промяната вероятно е, че в началото на тази година KPMG
- одиторът, който години наред е заверявал отчетите на източваната чрез кухи фирми КТБ, запази лиценза си въпреки
нарушенията, тъй като един от членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори гласува против.
Тогава обаче вотът беше таен и не станаха ясни мотивите, поради които компанията бе помилвана от него. Предвидените
поправки предвиждат и всички списъци, които синдиците на банките в несъстоятелност изготвят, да се публикуват в
Търговския регистър, за да са видими за всеки.
√ Връщаме евтино здравните си права до Коледа
Болниците ще лекуват от „а” до „я” за договор с касата
Възстановяване по-евтино здравните си права, ако си платим всички вноски към Националната здравноосигурителна каса
до Коледа – 25 декември. За целта ще трябва да внесен 604,80 лева, ако сме прекъснали осигуряването си за три и повече
години. Дори да сме длъжници на осигурителната институция за десетилетие, ще броим дължимото само за 36 месеца.
Ако не сме се осигурявали за по-къс период, ще се издължаваме само за него. Сега
месечната вноска е 16.80 лв.
и е изчислена върху минималната работна заплата. Това съобщиха от Нацио-налната здравноосигурителна каса.
Измененията в Закона за здравното осигуряване вече са публикувани в „Държавен вестник”. Според него от 1 януари
догодина, ако човек не се е осигурявал години наред, ще трябва да плати минимум за пет години назад, за да бъде лекуван
отново безплатно по линия на здравната каса. От там припомниха, че ако работодателят не е осигурявал служителите и
работниците си, те се считат за здравноосигурени, тъй като пропуснатите вноски не са по тяхна вина. Хората могат да
проверят дали са с действащи или с прекъснати права на страницата на НАП, в която се събират вноските.
Болниците ще трябва да лекуват всички заболявания, за които имат специалисти, а не да си избират само найскъпоплатените клинични пътеки, ако искат да работят по договор с НЗОК. Това приеха депутатите на първо четене с
изменение на Закона за лечебните заведения, който дискутираха и гласуваха от късния следобед до вечерта във вторник.
Така ще има ред и равнопоставеност, коментира от парламентарната трибуна здравният министър д-р Петър Москов. Той
припомни, че сега маса клиники приемат болни по каса само с нискорискови диагнози, но скъпоплатени терапии. Занапред
касата ще решава сама с кои да работи и с кои не.
Въвежда се и задължителна национална здравна карта. В нея ще бъде дадена характеристика не само на населението като
демография и заболеваемост, но и
броят и профилите на болниците
колко са лекарите специалисти и джипитата и как те са разпределени във всяка една област и регион. Занапред ще се знае
дали в дадено селище има или няма необходимост да бъде разкрита нова болница.
Националната здравна карта ще внесе порядък и устойчивост на системата, каза още д-р Москов. Именно заради много
болници парите не достигат, допълни той. Здравният министър посочи, че когато 150 лечебни заведения изписват по помалко от пет пациента на ден, каквато е световната норма, означава, че дадената болница няма ресурс за излекува болния,
натовареността и квалификацията на работещите в нея не е добра.
√ Кабинетът създаде Фонд на фондовете
Кабинетът създаде Фонд на фондовете, който ще управлява европейските пари. Със свое решение вчера Министерският
съвет е учредил „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Така нареченият „мениджър на Фонда на фондовете” ще отговаря за управлението на финансовите инструменти, които ще
бъдат прилагани по програмите, съфинансирани по регионалната, социалната, земеделската и рибарската програма, както
и по Кохезионния фонд.
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Българската държава е едноличен собственик на капитала на дружеството, който е в размер на 50 000 лв., разпределен в
50 000 поименни акции с номинал 1 лев.
Създаването на фонда беше лансирано от финансовия министър Владислав Горанов през май. Тогава Горанов посочи, че
така ще се постигне икономия от мащаба, тъй като финансовите инструменти по различните оперативни програми, които
са насочени към една и съща категория бенефициенти, ще могат да бъдат обединени и да стигат до тях като пакет.
На министъра на финансите се възлага да упражнява правата на държавата в новоучреденото дружество, както и да сключи
договори с членовете на надзорния му съвет. Предвижда се те да бъдат определени след съгласуване на предложения от
вицепремиерите Томислав Дончев и Ивайло Калфин и от министрите на финансите, регионалното развитие, икономиката,
околната среда и земеделието.
Създаването на Фонд на фондовете ще подобри възможностите за достъпа до финансов ресурс чрез ефективно използване
на финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г., посочват от МС.
Фондът ще изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг JEREMIE по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” и JESSICA по ОП „Регионално развитие” от програмен период 20072013 година. Това ще стане след изтичане срока на действие на рамковите и финансови споразумения, сключени между
българското правителство и Европейския инвестиционен фонд по Инициативата JEREMIE и Европейската инвестиционна
банка по Инициативата JESSICA, посочват още от кабинета.

Вестник Преса
√ Евтин роуминг – само по заявка на клиента
Евтиният роуминг, за който Европейската комисия лобира от години, масово се заобикаля от българските мобилни
оператори и е възможен само при изрична заявка от клиента преди пътуване.
През юли 2015 г. Брюксел наложи нови пределни цени. Изходящото повикване е 0,19 евро без ДДС, входящите разговори
се таксуват по 0,05 евро, а изпращането на есемес от чужбина струва 0,06 евро. Преносът на данни по интернет е 20
евроцента за мегабайт.
Въпреки препоръчителните цени българските потребители не се таксуват по тези тарифи. Пресен случай на наш читател,
абонат на „Мтел“, почивал през този месец на гръцкия остров Санторини - цената на изходящо повикване до България и
страната на пребиваване в препоръчителна/друга мрежа е 0,99/1,99 лв., а входящите обаждания се таксуват по 0,49/0,89
лв. на минута с ДДС.
„Изборът на тарифа за ползване на роуминг зависи от клиента. Той не е задължителна част към всеки договор, а се избира
индивидуално. Ако потребителят не е активирал преди пътуването си т.нар. евротарифа, то таксуването става по цени на
друга тарифа“, обясниха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Освен това потребителите трябва да настроят ръчно телефона си към доставчик, който е в партньорската мрежа на
съответния оператор в България. В противен случай ще плащат по-скъпо от определените прагове.
Евротарифата с ДДС за роуминг на всички оператори у нас включва 45 ст. за изходящо повикване, 11 ст. за входящо, 14 ст.
за есемес и 46 ст. за 1 мегабайт интернет.
Ако клиентът ползва много активно всички услуги, има възможност да избере тарифа, по която се таксува по 5,90 лв. на
ден.
Таксите отпадат напълно през юни 2017 г.
Таксите за роуминг в рамките на Европейския съюз ще отпаднат напълно през юни 2017 г.
В края на миналия месец се постигна споразумение по предложения от Брюксел план за единен пазар в областта на
далекосъобщенията.
След 2 години потребителите ще плащат една и съща цена за телефонни разговори и достъп до интернет както у дома,
така и когато пътуват в ЕС. Все пак ще има някакъв лимит, а след надвишаването му ще има „неголяма“ такса, обясняват
от ЕК.
Взето е решение още през 2016 г. да се наложат нови максимални тарифи: по 5 евроцента на минута за разговори и за
един мегабайт мобилен трафик и 2 евроцента за съобщения.
Брюксел от години се опитва да наложи отпадане на роуминга в ЕС, но решението многократно се отлага. За да влезе в
сила новото споразумение, то трябва да получи подкрепата на държавите от ЕС, а именно те са най-големият противник
на уеднаквяването на цените.
√ Задава се драма с подуправителите на БНБ
Предстоящият избор на подуправители на БНБ се очертава като труден и драматичен. Във вторник новият управител на
централната банка Димитър Радев обяви, че първата му задача в сряда сутринта ще бъде да внесе в Народното събрание
номинации за тримата подуправители. От думите му се разбра, че той ще предложи Димитър Костов за най-чувствителното
управление след фалита на КТБ - „Банков надзор“. Кандидатът за управление „Емисионно“ ще е сегашният подуправител
Калин Христов, а за управление „Банково“ номинацията ще е на Нина Стоянова, в момента главен юрист на БНБ.
Предложенията на Радев обаче постъпиха едва в 15,33 ч. вчера. Междувременно стана ясно, че посочените от него лица
не срещат широка подкрепа сред политическите сили. Засега новият гуверньор може да разчита само на ГЕРБ и БДЦ, които
имат 98 депутати от общо 240. Другите парламентарни сили не са обсъждали официално номинациите, но първите им
коментари са по-скоро негативни.
„За мен много големият проблем е Димитър Костов. Докато той беше част от кабинета „Виденов“, като финансов министър,
се случиха най-многото и тежки фалити на български банки. В момента начело на „Банков надзор“ ни трябва твърд човек,
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символ на стабилност, който да затегне банковата система“, заяви за „Преса“ Мартин Димитров, зам.-председател на ПГ
на Реформаторския блок. Той уточни, че това е личното му мнение.
От БСП също не биха подкрепили предложенията на Димитър Радев в този им вид. Депутатът Румен Гечев заяви, че за тях
не е приемливо да се запази почти цялото управително тяло на БНБ. „Имаме политическа декларация от началото на
кризата с КТБ, че са необходими дълбоки промени в ръководството на централната банка“, каза Гечев.
От ДПС засега запазват неутрална позиция, въпреки че във вторник всички присъствали 7 депутати от движението гласуваха
„за“ Димитър Радев. „Още не сме обсъждали вариантите за подуправители. Вчера обявихме идеята си кандидатите за
гуверньор предварително да оповестят екипа си. Така изборът им щеше да се обвърже с бъдещите подуправители. Тъй
като не ни приеха предложението, управляващите ни казаха, че са съгласни да остане старата система в УС на БНБ - да
работят като отделни единици в сектора си, без да има един обединяващ фактор. Тогава с нищо не променяме
недостатъците на старото управление“, заяви за „Преса“ Рамадан Аталай от ДПС.
От Патриотичния фронт също отказват да подкрепят номинациите на Димитър Радев с мотив, че не може хора,
бездействали за краха на КТБ, да получат тяхното доверие. „Изненадани сме, че Димитър Костов поема банковия надзор“,
призна във вторник вицепремиерът Ивайло Калфин.
Радев пое щафетата без медии
Димитър Радев встъпи вчера в длъжност като управител на БНБ на мястото на Иван Искров. Церемонията по предаването
на властта мина без медии. Информация за събитието бе разпространена от пресцентъра на БНБ.
От нея се разбра, че Иван Искров е благодарил за честта да бъде начело на институцията в продължение на 12 години и е
изразил задоволство от навременния избор на нов управител. „Пожелавам ви да отстоявате с твърдост независимостта и
достойнството на централната банка, както при обявяване на екипа ви вчера“, казал Искров. Той предал на Радев
сребърния звънец, който дава начало на заседанията на управителния съвет.
От своя страна Димитър Радев благодарил на Искров за постигнатото през последните 12 години, за участието на БНБ в
подготовката на членството на страната ни в ЕС. Кризата от последната година е овладяна и БНБ ще излезе от нея много
по-силна, посочил Радев.
Иван Искров с по-голяма заплата от шефа на Федералния резерв
Като управител на БНБ Иван Искров е получавал по-голяма заплата от тази на председателя на Федералния резерв на САЩ.
Независимият депутат Велизар Енчев разкри във вторник, че Искров е вземал 45 000 лв. месечно - информация, която не
беше опровергана от БНБ. Ако заплатата на вече бившия гуверньор се преизчисли в единната европейска валута, сумата
излиза 23 008 евро месечно, или 276 098 евро годишно.
В същото време сегашният председател на Федералния резерв Джанет Йелън е получила 201 700 долара през 2014 г. по
официална информация от интернет сайта на институцията. Преизчислено по вчерашния курс, годишната заплата на шефа
на ФЕД е 184 020 евро.
Иван Искров е вземал много повече и от колегите си в доста по-богати страни като Финландия, Франция, Люксембург и
Испания. Информацията за възнагражденията на централните банкери в Европа е на изданието Politico.eu, чиято централа
се намира в Брюксел. От нея става ясно, че Искров е вземал 3,5 пъти повече от гуверньора на румънската централна банка.
Велизар Енчев поясни вчера пред „Блиц“, че до 2007 г. управителят на БНБ е получавал 8000 лв. заплата плюс 3000 лв. като
член на управителния съвет. А подуправителите са се подписвали срещу 7000 лв. месечно плюс 3000 лв. като членове на
ръководния борд. Оттогава заплатите им са скочили близо 6 пъти. Независимият депутат твърди още, че Иван Искров е
ползвал и привилегии - почивки в луксозните черноморски бази на БНБ, две служебни коли „Мерцедес“ със специален
номер 0001 и високопроходим луксозен джип.
Велизар Енчев изнесе и друга интересна информация - че съпругата на Димитър Костов, номиниран за подуправител с
ресор „Банков надзор“, е работила като главен експерт в КТБ със заплата 4085 лв.
√ Гръцкият парламент одобри под обсада мерките за икономии
Гръцкият парламент прие закона за реформи, които бяха съгласувани като предварителни условия за начало на преговори
между Гърция и другите страни от еврозоната за третата кредитна програма за страната.
Тя ще бъде с обем от 80-90 млрд. евро, като правителствата на страните от еврозоната ще предоставят между 40 и 50 млрд.
от тази помощ, а останалата част ще дойде от МВФ и финансовите пазари, припомнят световните агенции.
"За" гласуваха 229 от депутатите в 300-местния парламент на Гърция. Шестима се въздържаха, а "против" бяха 64 депутати.
В документа се фиксират изменения в данъчното законодателство, социалното подпомагане и застраховането, както и
ограничаване на практиката на ранно пенсиониране.
Общо 32 депутати от управляващата лява партия СИРИЗА на Алексис Ципрас гласуваха "против", докато 6 гласуваха
"въздържали се". Сред гласувалите "против" са бившият финансов министър Янис Варуфакис, първият зам. министър на
финансите в оставка Надя Валавани, министърът на енергетиката Панайотис Лафазанис, първият зам. министър на
здравеопазването Димитрис Стратулис и първият зам. министър на отбраната Костас Исихос. Панайотис Лафазанис изрази
готовност да подаде оставка, ако Алексис Ципрас поиска това от него.
Дебатите и гласуването се проведоха в напрегната обстановка, след като по-рано пред парламента имаше сблъсъци между
полицията и противници на исканите от кредиторите ограничения, въоръжени с коктейли молотов. Няколко десетки
младежи с каски и маскирани започнаха да хвърлят бутилки със запалителна течност. Това стана след края на
манифестация, събрала на площада 12 000 души, протестиращи срещу споразумението с трудни условия, което бе
подписано между Гърция и нейните кредитори.
При сблъсъците в Атина са пострадали четирима гръцки полицаи и двама френски фотографи. Протестиращите запалиха
микробус на гръцка телевизия, изпочупиха околните банкомати и разбиха витрините на няколко магазини. Полицията бе
принудена да използва сълзотворен газ.
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Страните членки на еврозоната, които по-късно днес ще проведат телефонна конференция, изискват от Гърция да
ратифицира първите мерки, преди да бъде приведен в действия новия спасителен план за страната. Ципрас не скри, че
"не вярва в тези мерки, които няма да се отразят добре на гръцката икономика". Той обаче увери от трибуната на
парламента, че единствените перспективи са били хаотичен фалит или временно изключване от еврозоната. Текстът
трябва да бъде ратифициран от Германия в петък и от Финландия - двете страни с най-твърда линия спрямо Гърция.
Еврогрупата ще обсъди на телеконференция днес преди обед предоставянето на кредит за милиарди евро на Гърция, след
като парламентът утвърди споразумението за реформи.
Това обяви Йерун Дейселблум, ръководителят на Еврогрупата (финансовите министри на Еврозоната). "Ръководителите
на финансовите ведомства ще разгледат последните събития в Гърция" и по-нататъшните стъпки на Еврозоната, заяви
Дейселблум, цитиран от британския в. "Гардиън".

Вестник Класса
√ Енергийният регулатор вече подрязва в аванс цените на ВЕИ
Енергийният регулатор вече изчислява какви корекции трябва да направи в цените на няколко централи, произвеждащи
енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), при които са открити нарушения от Агенцията за държавна финансова
инспекция. Това съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред
журналисти в сряда след заседание на комисията.
Авансовото подрязване на тарифите, преди да са влезли в сила законовите поправки, които трябва да дадат право на КЕВР
да намали цените на ВЕИ-проекти с нарушения и да ги накара да върнат на НЕК надплатените пари, Иванов обясни с
пестенето на време, тъй като до края на юли остават по-малко от три седмици.
Срещу намерението за нови ограничителни мерки срещу ВЕИ-тата скочиха не само инвеститорите в подобни проекти, но
и посланиците на САЩ, Италия и Корея разкритикуваха последните промени в енергийните закони в писмо до премиера
Бойко Борисов, цитирано от в. "Капитал".
Според тях България върви в грешна посока, ще увреди интересите на инвеститорите и ще влоши бизнесклимата.
Предвидените мерки не решават, а създават нови проблеми, и трябва да бъдат отхвърлени, смятат тримата посланици. В
писмото се твърди, че и досега голяма част от инвеститорите не са получавали дивиденти от инвестициите си в България.
В същото време регулаторът обяви, че разполага с данни от финансовите проверки в пет дружества от 37-те големи ВЕИпроекта с инсталирана мощност над 5 мегавата, както и данни за още осем дружества с малка инсталирана мощност, при
които има съфинансиране по национална и европейска програма.
Едва като бъдат окончателно приети и публикувани в Държавен вестник обаче промените в Закона за енергетиката, ще
стане ясно какво наистина може да предприеме комисията за намаляване на тарифния дефицит в НЕК, без това да повиши
цените на електроенергията, коментира Иван Иванов. Той отново припомни, че само от удължаването на действието на
сегашните цени с един месец НЕК повишава дефицита си с 50 млн. лв.
Иванов съобщи още, че едната от т. нар. американски централи - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" все още не е внесла
за одобряване проекта на анекс към договора си с НЕК за намаляване на цените на разполагаемата мощност. При това
положение е възможно да влязат в сила само предоговорените и одобрени и от банките-кредиторки, и от регулатора
текстове в контракта с другата американска централа – "Ей И Ес Гълъбово".
"В крайна сметка, могат да намерят (пари) само за едната централа, поне да намалят с 48 млн. лв. годишно (разходите на
НЕК за купуване на енергия), ако се разплатят само с "Ей И Ес", коментира Иван Иванов търсенето на пари за уреждане на
дълговете на НЕК към двете централи, което е условие за влизане в сила на предоговорените с 14 и 17 на сто по-ниски
цени от двете мощности.
,От "Ей И Ес" съобщиха преди ден, че за да влязат в сила намалените им цени, остава само НЕК да изпълни своя ангажимент
по уреждане на борча си за 220 млн. евро за изкупена в предишни години енергия.
Другата централа "КонтурГлобал Марица Изток 3", която също има споразумение с НЕК и правителството за промяна на
дългосрочния договор за купуване на тока, ще ускори процесите на получаване на одобрения на споразумението, за да се
финализира сделката не по-късно от 15 август 2015 г., съобщи достоверен източник. Тя има да си прибира от НЕК около
160 млн. евро.
С думите, че двете централи "не са близнаци, за да вървят заедно" Иванов даде идея на правителството и Българския
енергиен холдинг, който притежава НЕК, да търсят заем само за изплащане на борча към "Ей И Ес", която е в по-напреднала
документална готовност, за да може поне частично още от идния месец да се намалят разходите на НЕК за купуване на
енергия.
Регулаторният шеф коментира също, че засега не се очаква да има повишаване на цените на природния газ в България,
тъй като постигнатото споразумение между Иран и Запада за ограничаване на ядрената програма на Техеран срещу
вдигането на санкциите дава благоприятно отражение върху цените на петрола на световните пазари, с които е вързан
газът.
Още вчера след постигнатата сделка суровия петрол на световните пазари е поевтинял с долар, даде пример Иванов, но
не се ангажира със сметки как това може да се отрази върху цената на синьото горива за вътрешния пазар в началото на
отоплителния сезон през октомври.
√ Тайно гласуване ще определи кой да бъде новият омбудсман на България
Тайно гласуване с бюлетини ще определи новия омбудсман до две седмици. Вчера изтече крайният срок, в който
различните парламентарни групи можеха да правят номинации. А изслушването и гласуването на кандидатите ще се случи
до края на тази сесия на парламента. Очаквано, от БСП внесоха номинацията на Мая Манолова. Манолова е подкрепена и
9

от няколко граждански движения начело с "Модерна България". От Реформаторския блок са предложили отново
кандидатурата на сегашния омбудсман Константин Пенчев. Своеобразната изборна комисия в парламента ще бъде
съставена от 9 души - по един представител от всяка парламентарна група и 1 нечленуващ. Бюлетината ще бъде бяла, а
имената на номинираните ще са по азбучен ред. Преди тайния вот изслушването ще се състои в Комисията по
вероизповедания и ще бъде излъчвано в интернет.
investor.bg
√ Частните пенсионни фондове да обявяват доходност 4 пъти годишно, искат депутати
Предлага се и намаляване на таксите, събирани от фондовете
Частните пенсионни фондове да обявяват доходността си четири пъти годишно - на всеки три месеца, а не както е в
момента един път в годината до края на март.
Това е едно от предложенията, внесени преди второто четене в Кодекса за социално осигуряване от временната
парламентарна комисия, която проучи работата на фондовете.
Целта е да има по-голяма прозрачност и всеки да може да провери доходността им, обясни Корнелия Нинова от БСП, която
беше председател на временната комисия.
Друго предложение е да се намалят таксите, които в момента събират фондовете. Сега те са три. Едната е до 5%, плащана
от потребителя за всяка осигурителна вноска. Комисията иска тя да намалява през годините, като през 2019 г. достигне до
3,75 на сто.
Втората такса е т. нар. "инвестиционна" и в момента е 1%. Депутатите предлагат през 2019 г. да е в размер на 0,75 на сто.
Третата такса е от 20 лева и се налага при смяната на един пенсионен фонд с друг. Комисията настоява тя да отпадне
изцяло.
Отделно депутатите предлагат да се разшири понятието „свързани лица“, като целта е да се ограничи възможността за
злоупотреби със свързани фирми.
√ Парламентът е готов да изрази несъгласие България да плаща за Гърция
Премиерът вече обяви, че България не е съгласна с искането страни извън еврозоната да участват в спасяването на
Гърция
Парламентът е готов официално да изрази несъгласие с искането на Европа България да даде пари за спасяването на
Гърция.
Вчера Европейската комисия потвърди, че ще поиска от България и останалите страни извън еврозоната да участват в
спасяването на Гърция чрез гаранция за спешен заем от близо 13 милиарда евро.
Премиерът Бойко Борисов реагира и обяви, че България не е съгласна с това искане.
"Премиерът и финансовият министър изразиха вече позиция. Ако се наложи, и парламентът ще я подкрепи", каза днес в
Народното събрание председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Депутатът от ГЕРБ коментира и критиките към новия управител на БНБ заради решението му да запази двама от
досегашните подуправители - Димитър Костов и Калин Христов. Вчера РБ обявиха, че няма да подкрепят Костов, защото е
бил зам.-министър в кабинета на Жан Виденов. Днес Стоянова обаче припомни, че той е бил и в кабинета на Иван
Костов.
"Същото беше и за Димитър Радев, но той е бил зам.-министър в шест правителства с различни цветове. Така е и с Митко
Костов. За мен е некоректно отново да се поставят етикети, вадейки се само един факт, защото всеки човек преди всичко
е професионал и това е причината да е бил зам.-министър в правителство и на Костов, и на Жан Виденов", каза Стоянова.
Тя обясни и че не трябва да се прехвърля вината на един от подуправителите, който не си е вършил работата, върху
другите.
Менда Стоянова похвали Калин Христов за стабилността на валутния борд и увеличаване на валутните резерви по време
на страшната финансова криза.
Председателят на бюджетната комисия подкрепи и призива на премиера министрите, които искат допълнително пари,
да подават оставки. Стоянова припомни, че в държавния бюджет беше заложено намаляване на разходите във всички
бюджетни организации с 10%.
"Целта беше чрез натиска на бюджета и лева всички министерства да направят съответната реформа, да оптимизират
разходите за администрация. Едни министри го правят, други министри не го правят", каза Стоянова. Тя прогнозира, че
тези, които не правят реформи, вероятно ще поискат пари в края на годината, защото няма да имат за заплати.
"Това им каза вчера Борисов - няма да давам пари, ако вие поискате пари за заплати накрая, ще си депозирате оставката,
защото не сте си свършили работа", разясни Стоянова.
Тя обясни, че един от министрите, които не правят реформа, е военният. Отличници пък били министрите на
икономиката и земеделието. Стоянова не коментира въпроса за заплатите в БНБ и прогнозира, че новият управител ще
предложи промени в закона за централната банка наесен.
manager.bg
√ Повече прозрачност и по-ниски такси в частните пенсионни фондове
Намаляване на таксите, по-голяма прозрачност и по-добър контрол в частните пенсионни фондове. Това са част от новите
мерките заложени в Кодекса за социалното осигуряване. Промените бяха внесени деловодството на парламента от
депутати от временната комисия за проверка на дейността на пенсионните фондове.
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От комисията предлагат вместо едногодишни отчетите на частните фондове за доходността да се случват на тримесечие.
„Четири пъти в годината хората ще имат публична информация, качена на сайтове на фондовете - какво се случва с парите
на хората и каква доходност носят, обясни председателят на комисията Корнелия Нинова.
Предлага се още намаляване на всички такси, свързани с частните пенсионни фондове. Досега те събираха три такси:
първо, такса до 5% от всяка осигурителна вноска, като се предлага постепенно намаление до 3,75% в рамките на четири
години; второ - т.нар. инвестиционна такса до 1%, като се предлага поетапно тя да се намали до 0,75%; трето – да отпадне
таксата от 20 лева при прехвърляне на вноската от един фонд към друг.
Третата цел за подобрение на дейността на частните фондове е изчистване на всички съмнения за сделки със свързани
лица. "Предлагаме разширяване на понятието "свързани лица". Това е доста специфично и дълго като определение, но
целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и инвестиране в техни свързани фирми", обясни Корнелия Нинова,
цитирана от БГНЕС.
√ МВФ: ЕС трябва да опрости част от дълговете на Гърция
Според Международния валутен фонд продължаващата рецесия ще доведе гръцкия дълг до 200% от Брутния вътрешен
продукт през следващите две години. Затова МВФ призова ЕС да намери начини да намали гръцките задължения, в това
число и да обмисли отписване на част от тях.
МВФ прогнозира вчера, че 86-те милиарда евро, които Гърция трябва да получи в рамките на новата спасителна програма,
може да не бъдат достатъчни, за да успее страната да стабилизира икономиката си.
Британският премиер Дейвид Камерън подкрепи доклада на МВФ, съобщи Ройтерс.
„Въпросът, който МВФ поставя, че Гърция се нуждае от опрощаване на дълговете си, е правилен”, заяви Камерън пред
британския парламент.
„Твърденията на доклада са нещо, което СИРИЗА повтаряше през цялото време – трябва ни преструктуриране на дълга,
трябва да спрем с икономиите и неолибералните политики. Повтаряхме го през цялото време, а сега го казва и МВФ, който
имаше много конкретна роля през годините в унищожаването на Гърция”,зави Говорителката на Сириза в Лондон Марина
Прантулис, цитирана от БНР.
След драматични дебати гръцкият парламент одобри рано тази сутрин серията от тежки реформи, поискани от
кредиторите срещу нов план за финансова помощ. Близо час след изтичането на крайния срок, поставен от Еврогрупата,
мерките бяха одобрени с голямо мнозинство – 229 гласа от 300-членния парламент, 64-ма гласуваха против, 6-има се
въздържаха.
money.bg
√ Еврото е слабо и след като гръцкият парламент каза „да" на кредиторите
Доларът се засили след непоколебимото становище на председателя на Федералния резерв, че тази година ще има
повишение на лихвите. Еврото остава слабо, дори и след като гръцкият парламент одобри изискваните от кредиторите
ограничителните мерки.
Резултатът от Атина отваря пътя за преговори за трети спасителен план от европейските партньори, но сгъстява облаците
над бъдещето на правителството на Алексис Ципрас след разцеплението в партията. Ципрас повтори мнението си, че
наложените от кредиторите ограничителни мерки са сурови и няма да бъдат от полза за гръцката икономика, но бил
принуден да ги приеме, коментират от Бул Тренд Трейдър (trader.bulltrend.bg).
Единната валута първоначално вчера се повиши при новината от Гърция, но след това слезе на 1.0945 срещу долара и
остана почти без промяна срещу йената на 135.35.
Съотношението долар/йена скочи на 123.88 след изявлението на шефа на ФЕД Джанет Йелен, което не даде аргументи на
пазара да намалява шансовете за повишение на лихвите дори и през септември. Коментарите на Йелен в голяма степен
повтарят изявлението от миналия месец, че ФЕД е готов да повиши лихвите по-късно през годината, ако американската
икономика се разширява според очакванията. Днес ще има ново изявление на Йелен, този път пред Сената, но то едва ли
ще се различава от вчерашното.
„Зелените пари" скочиха до 6-годишен връх срещу канадския долар след намалението на лихвите от Канадската централна
банка за втори път тази година. Редукцията беше ос 25 пункта до нива от 0.50%, а аргументите неочакваното свиване на
икономиката, което е добавило излишни капацитети и е ограничило инфлацията. Котировките днес са 1.2929 след
вчерашния шест годишен връх на 1.2958.
Златото се търгува на най-ниски нива след март, след като ФЕД повтори, че увеличение на лихвите в САЩ е повече от
вероятно тази година, което подкрепи долара за сметка на жълтия метал.
Спот цената днес на златото е 1147 долара при дъно вчера на 1143.43 долара за тройунция, най-ниска стойност след 17
март.
Потенциалното повишение на лихвите в САЩ се обсъжда на финансовите пазари от началото на 2013 и златото спадна
доста като следствие. Това води до извода, че голяма част от понижението е базирано на повишение на лихвите и когато
то се появи реакцията би трябвало да бъде слаба или краткотрайна. Това пък дава аргументи да се очаква, че златото ще
задържи нивата от 1100 долара, въпреки че в краткосрочен план са налице негови разпродажби.
Вносът на злато в потребител №2 в света, Индия, е спаднал с 37% през юни спрямо нивата от преди една година до
стойности от 1.96 милиарда долара. Това съобщи в сряда министерството на търговията в страната.
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