Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Еър
√ В. Велев: Броят на работещите в енергетиката трябва да се намали
Съкращаването на 1/3 от персонала в сектора ще спести 250 млн. лева годишно от държавния бюджет, коментира
изпълнителният директор на АИКБ
В енергийния сектор има много неефективности и разхищения, като големият брой на работещите в енергетиката е едно
от тях. Това коментира в Сутрешния блок на телевизия България Он Ер изпълнителният директор на Асоциация на
индустриалния капитал в България Васил Велев. Според него е наложително съкращаването на излишния персонал,
защото заетите са в пъти повече от необходимото. В момента в цялата държавна енергетика у нас работят около 20 хил.
души, за които се отделят близо 780 млн. лева годишно за възнаграждения, уточни Велев. По думите му ако се съкрати 1/3
от персонала, държавата ще спести около 250 млн. лева.
НЕК купува скъпа енергия и я продава евтино и това създава тези огромни дефицити, подчерта експертът. Той определи
като най-скъпи енергийни източници възобновяемите, американските централи и високоефективните мощности –
заводските централи и когенерациите. Според него злоупотреби има и при производителите на евтина енергия.
Единствено 27 компании ще имат увеличение на цената на тока от 4 до 13%, а за останалите скокът ще бъде от 14 до 20%,
уточни Велев. По думите му не бива заводите и работниците да поемат удара от новата цена на тока и е немислим подобен
ръст. В Европа бита плаща по-скъп ток, защото не може да прогнозира потреблението си и цената е на дребно, допълни
директорът.
Видеото можете да видите тук.
Българско национално радио
√ Правителството, КЕВР и бизнесът влязоха в спор за новите цени на тока
Поскъпването на тока от 1 юли ще повиши цените на стоките и услугите, предупреди министърът на икономиката Божидар
Лукарски. Той, както и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, бяха изслушани в
парламентарната комисия по икономика и туризъм заради недоволството на бизнеса по повод увеличението на т. нар.
такса "задължения към обществото".
Корнелия Нинова от БСП попита с колко ще се увеличи животът на обикновения българин и потребител, вследствие от
повишаването на цената на тока. Според Иван Иванов обаче промяната в цените на тока няма да оскъпи стоките и услугите.
Той обясни, че ако такса "задължения към обществото" не бъде променена, в сектора се създава финансова дупка в размер
на 285 млн. лева:
Тази дупка може да бъде поета по два начина. Единият е НЕК, на който, мъчейки се да го извадим от финансовия колапс,
да му сложим още 285 милиона текущ дефицит за този следващ период, или от българските потребители. Изчисленията
показват, че това би означавало 17 процента увеличаване на цената за регулирания пазар, тоест за битовите потребители.
Правителството, регулаторът и бизнес влязоха в спор за новите цени на тока. Румен Радев от Асоциацията на
индустриалния капитал (АИК) обясни, че ценовата политика КЕВР ще доведе до съкращения на хора в сектора.
Председателят на АИК Васил Велев изчисли с колко ще поскъпне тока за бизнеса: 19,5% ще бъде увеличението за
предприятията на високо напрежение, 18% ще бъде поскъпването за тези, присъединени на средно напрежение, и между
13 и 15 на сто ще е увеличението за предприятията, присъединени на ниско напрежение. Българският бизнес ще получи
увеличаване между 13 и 20% и само 27 предприятия ще получат по-малко увеличение, но то няма да е между 1 и 2%, а
започва от 4%.
Звуковият файл можете да чуете тук.
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√ Велев: Броят на работещите в енергетиката да се намали!
Съкращаването на 1/3 от персонала в сектора ще спести 250 млн. лв. годишно
енергийния сектор има много неефективности и разхищения, като големият брой на работещите в енергетиката е едно от
тях. Това заяви в ефира на Bulgaria On Air Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Той изчисли, че ако се
намали разхищението и злоупотребите в енергийната система, цената на тока за бизнеса може да се задържи на сегашните
нива.
В момента в цялата държавна енергетика у нас работят около 20 хил. души, за които се отделят близо 780 млн. лева
годишно за възнаграждения, уточни Велев. По думите му ако се съкрати 1/3 от персонала, държавата ще спести около 250
млн. лева.
НЕК купува скъпа енергия и я продава евтино и това създава тези огромни дефицити, подчерта експертът. Той определи
като най-скъпи енергийни източници възобновяемите, американските централи и високоефективните мощности –
заводските централи и когенерациите. Според него злоупотреби има и при производителите на евтина енергия. Той
обясни, че битовите потребители не плащат скъпата добавка задължение към обществото, защото купуват ток на дребно.
Днес депутатите от икономическата комисия изслушаха председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране
Иван Иванов за предстоящото увеличение цената на тока. Проектът е от 1 юли токът за бита да поскъпне с 2%. Най- спорна
е добавката за бизнеса “задължения към обществото. Вчера работодателски организации настояха за спешна среща с
премиера Бойко Борисов във връзка с енергийните цени.
dariknews.bg
√ Бизнесът вещае лавина от уволнени заради новия модел за цените на тока
60 000 уволнения вещаят от работодателските организации заради увеличението на цената „задължение към обществото"
за индустрията от 18.93 лева до 40.21 лв. за мегаватчас, което е предвидено в модела за цените в сектор
"Електроенергетика" за регулаторния период от 1 юли тази година.
Председателят на комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов обясни, че ако не се промени цената за
индустрията и остане каквато е сега - 19 лева, това ще отвори финансова дупка от 285 милиона лева за НЕК. Румен Радев
от Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче заяви, че ако цената се вдигне, то тогава ще има 60 000
уволнени и дупка от 630 милиона за бюджета.
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов обясни, че ако цената „задължение към обществото" остане 19 лева,
колкото е сега в изтичащия регулаторен период, а не се повиши на 40 лева, това ще отвори финансова дупка от 285 милиона
лева. „Тази дупка може да бъде поета по два начина - единият е НЕК, която мъчейки се да я извадим от финансовия колапс,
да й сложим още 285 млн. лв. Текущ дефицит за следващия период, или към българските потребители, което би
означавало 17 на сто повишение на цената за регулирания пазар", каза той.
Новият ценови модел за тока ще намали със 700 млн. лева дефицита в НЕК
Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозира, че след днешните уведомления за
уволнение на 340 човека в Холдинг Стара Загора заради предложеното увеличение, ще се случи скоро и при останалите
работодатели. По думите му ефектът от скока на цената „задължение към обществото" ще засегне 60 000 души.
„Очакван ефект от над 60 000 души пряко засегнати, които означава уволнени, в рамките на идващите месеци. Пресметнато
в пари при около 880 лева средно възнаграждения, това означава средни плащания - те са шест, осем, девет месеца, да
кажем средно седем месеца заради стажа, - това означава 373 млн. лв. от бюджета, които трябва да бъдат разплатени към
тези хора. Допълнително ние няма да плащаме на тези хора средно месечно по 21 млн. лв. осигуровки, това е което няма
да внасяме в същия този бюджет. Ако пак сложим период от седем месеца, това прави 522 млн. лв." пресметна той.
Първи битов клиент се откачи от енергото
За един планиран ценови период до края на юни догодина означава 630 млн. лв. загуба за бюджета, каза Радев. И допълни
че на това се съпоставя дупка в разчетите на НЕК в размер на 285 млн. лв. „Изберете си - НЕК или дупка в икономиката",
каза той.
dir.bg
√ Бизнесът предупреди за масови уволнения заради тока
Рязкото вдигане на цената на електроенергията за бизнеса от 1 юли ще доведе до съкращения на работна ръка.
Продължава спорът ще поскъпнат ли стоките на дребно.
Румен Радев, заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви на заседание на
икономическата комисия в НС, че индустриален холдинг с над 2000 служители, днес е изпратил предизвестия за уволнение
на 340 от тях единствено заради поскъпването на цената на електроенергията.
Радев изчисли, че за да се запълни дупка от 285 млн. лв. в НЕК чрез увеличение на добавката "задължения към
обществото", се отваря много по-голяма дупка от над половин млрд. лв. в икономиката и тя води след себе си съкращаване
на работни места и неплащане на осигуровки и данъци, предаде БТА.
Преди дни от КЕВР решиха да увеличат обществената такса за бизнеса със 120%, което би довело поскъпването на тока за
индустрията с около 22 на сто. В цената "задължения към обществото" влизат разходите за скъпата енергия от ВЕИ и други
компоненти - разходи за изкупуване на енергията от когенерации и двете американски централи.
2

За финансовата дупка от 285 млн. лв. предупреди председателят на КЕВР Иван Иванов - ако цената "задължение към
обществото" остане 19 лева.
„Тя може да бъде поета по два начина – единият е НЕК, който мъчейки се да го извадим от финансовия колапс, да му
сложим и още 285 млн. лева дефицит, или другият - българският потребител, което би означавало 17% увеличение на
цената на битовия пазар, заяви пред комисията Иванов.
Предвиденото увеличение от 2% за бита отговаря точно на инфлационния индекс, допълни председателят на КЕВР. Според
него, цената на стоките няма да се увеличи заради увеличената добавка "задължения към обществото" за индустрията.
На това твърдение възрази министърът на икономиката Божидар Лукарски.
"Няма как да не се отрази вдигането на цената на тока на крайния продукт", каза той.
Преференция
Преференция от 85% от "обществената" цена за голямата индустрия е разписана в наредба на Министерство на
енергетиката.
Преди дни шефът на енергийната комисия Делян Добрев обяви, че тежката индустрия нямало да усети поскъпването на
тока - 2-3%. По-голямата ставка била за моловете, които не произвеждали нищо.
Според работодателите обаче това не е истина. Дори и за най-привилегированите токът щял да поскъпне с над 10%. За
останалите доста повече. Освен това изискванията за ползване на преференцията били много и тежки, което ги правело
неизпълними.
"Задължения към обществото" и при износ
Константин Стаменов, представител на комитета по енергетика към КРИБ, заяви, че на фона на износа, който имат
българските предприятия, изнасяната електроенергия е с много по-малка тежест и не би трябвало тя да е освободена от
плащане на добавката "задължения към обществото".
В отговор председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов отбеляза, че КЕВР не може да
наложи тази добавка върху енергията за износ, тъй като това не е предвидено в Закона за енергетиката.
Министър Божидар Лукарски заяви, че след изричното искане на премиера и заседание на Министерски съвет, заедно с
министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще предложат промяна в Закона за енергетиката, която да въведе добавка
"задължения към обществото" и за тока, който се изнася.
news.bg
√ 60 хил. уволнения вещае бизнесът заради поскъпването на тока
60 000 уволнения вещаят от работодателските организации заради увеличението на цената „задължение към обществото"
за индустрията от 18,93 лева до 40,21 лв. за мегаватчас, съобщава Дарик радио.
Припомняме, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов обясни, че ако не се
промени цената за индустрията и остане каквато е сега, това ще отвори финансова дупка от 285 милиона лева за НЕК.
Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче заяви, че ако цената се вдигне, то тогава ще има
60 000 уволнени и дупка от 630 млн. за бюджета, съобщава .
Румен Радев прогнозира, че след днешните уведомления за уволнение на 340 души в Холдинг Стара Загора заради
предложеното увеличение, ще се случи скоро и при останалите работодатели. По думите му ефектът от скока на цената
„задължение към обществото" ще засегне 60 000 души.
„Очакван ефект от над 60 000 души пряко засегнати, коeто означава уволнени, в рамките на идващите месеци. Пресметнато
в пари при около 880 лева средно възнаграждения, това означава средни плащания - те са шест, осем, девет месеца, да
кажем средно седем месеца заради стажа, - това означава 373 млн. лв. от бюджета, които трябва да бъдат разплатени към
тези хора. Допълнително ние няма да плащаме на тези хора средно месечно по 21 млн. лв. осигуровки, това е което няма
да внасяме в същия този бюджет. Ако пак сложим период от седем месеца, това прави 522 млн. лв." пресметна той.
За един планиран ценови период до края на юни догодина означава 630 млн. лв. загуба за бюджета, каза Радев. И допълни
че на това се съпоставя дупка в разчетите на НЕК в размер на 285 млн. лв. „Изберете си - НЕК или дупка в икономиката",
каза той.
Вестник Дневник
√ Голямо поскъпване на тока ще доведе до съкращения на работници, предупредиха индустриалци
Представители на индустриалните предприятия заявиха по време на заседанието на комисията по икономическа политика
и туризъм, че рязкото вдигане на цената на електроенергията за тях ще доведе
до съкращения на работна ръка.
На заседанието на комисията в присъствието на министъра на икономиката Божидар Лукарски бе
изслушан председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по повод предложенията на
комисията за нови цени на електроенергията от 1 юли.
Иван Иванов отново представи предприетите вече мерки за намаляване на дефицита в НЕК - ограничаване на изкупуването
на енергията от заводските централи и топлофикационните дружества
ще намали разхода на НЕК със 130 млн. лв.; със 160 млн. лв. ще се повишат приходите на обществения доставчик, защото
от 1 юли върху цената на електроенергията за технологични разходи, която плащат ЕРП-тата и ЕСО ще се наложи и цената
добавка към обществото; 226 млн. лв. ще постъпят в НЕК до края на годината от продажбата на емисии парникови газове.
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При изпълнение на този ценови модел със 702 млн. лв. трябва да се намали текущият дефицит в НЕК и при положение, че
за миналата година той е бил 644 млн., то дори НЕК ще излезе на печалба, посочи Иванов пред депутатите. Той отбеляза,
че добавката задължения към обществото се увеличава, за да бъде покрит тарифен дефицит в НЕК в размер на 285 млн.
лв. заради задължението на НЕК да изкупува по преференциални цени електроенергията от ВЕИ, заводските и
топлофикационните централи и двете американски централи.
Ако не повишим добавката задължения към обществото за свободния пазар от 18,93 на 40,21 лв. за мегаватчас, то цената
за бита ще трябва да се повиши със 17 процента, докато предлаганото сега
от комисията повишение е само 2 процента и няма да се усети от потребителите, аргументира се Иванов.
Румен Радев, заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, обаче заяви, че
индустриален холдинг с над 2000 служители, днес е изпратил предизвестия за уволнение на 340 от тях единствено заради
поскъпването на цената на електроенергията. Радев изчисли, че за да се запълни дупка от 285 млн. лв. в НЕК чрез
увеличение на добавката задължения към обществото, се отваря много по-голяма дупка от над половин млрд. лв. в
икономиката и тя води след себе си съкращаване на работни места и неплащане на осигуровки и данъци.
Константин Стаменов, представител на комитета по енергетика към КРИБ, заяви, че на фона на износа, който имат
българските предприятия, изнасяната електроенергия е с много по-малка тежест и не би трябвало тя да е освободена от
плащане на добавката задължения към обществото. В отговор председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране Иван Иванов отбеляза, че КЕВР не
може да наложи тази добавка върху енергията за износ, тъй като това не е предвидено в Закона за енергетиката.
Министър Божидар Лукарски заяви, че след изричното искане на премиера и заседание на Министерски съвет, заедно с
министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще предложат промяна в Закона за
енергетиката, която да въведе добавка задължения към обществото и за тока, който се изнася.
Вестник Труд
√ Големи заводи обявиха съкращения заради поскъпването на тока
"Вече сме заявили в Бюрото по труда намерения за съкращаване на 340 работници в четирите ни завода, заради
повишението на цената на тока", обяви Антон Андронов, съдружник в холдинг "Загора", който обединява производства с
общ персонал 2200 души.
По думите му индустрията ще бъде сериозно засегната с 20%-но увеличение на цената на електроенергията, ако се приеме
предложението на КЕВР. "98% от продукцията ни е за износ и конкуренцията на международните пазари е огромна, ако
можехме да продаваме по-скъпо, щяхме да го правим. Не можем да компенсираме цената", категоричен е Андронов.
Той се е запознал с готвената наредба за въпросните нови такси и е убеден, че големите заводи ще пострадат. "Вина за
това ще имат министърът на енергетиката и КЕВР", обяви бизнесменът.
Той даде пример и с въпросните облекчения за големия бизнес, които обаче няма да помогнат. Според наредбата те ще
важат само за използаваната енергия над 30 хил. мегавата. Едва 40 били обаче са тези дружества, освен това те ще трябва
да си плащат добавката на 20% за потребените 30 хил. мегавата, а едва след като надвишат този лимит таксата тя ще стане
2%. "Ние дотогава може да сме фалирали, защото годишно ни трябват 40 хил. мегавата", обясни Андронов. Предприятията
от холдинга вече са инвестирали и десетки милиони в енергоспестяващи технологии и използват най-модерно оборудване.
"Няма откъде повече да пестим, напротив плащаме стотици хиляди за кредити за намаляване на енергоемкостта, но
въпреки това даваме повече за ток", ядосва се бизнесменът.
Андронов обяви, че е подал уведомление за предстоящи съкращения от четирите предприятия на холдинга. От шивашката
фабрика "Наталия" ще бъдат съкратени 50 човека, още 80 ще са от ковашко-пресовия завод "Пресков", в чугунолеярния
"Прогрес" се очаква да бъдат освободени 150 души, а от "Хранинвест" още 60 ще останат без работа. "Реално може да
стане още по-тежко, да се наложат още съкращения, без достатъчно работници да не можем да изпълняваме поръчките
си и да достигнем до фалит", прогнозира бизнесменът.
Според него в новата такса "задължение към обществото" досегашните компоненти са увеличени драстично, добавени са
и нови. Парите за американските централи водени като такса "невъзстановяеми разходи" от 3.38 лв. е скочила на 9.76
лв./мтвч, за "зелена енергия" от ат 11.10 лв. на 15.92 лв./мвтч, за "кафява енергия" от 3.83 лв. на 9.02 лв./мвтч. Добавени
са и нови компоненти за компенсиране задържането цената на тока от предишни години в размер на 2.43 лв./мвтч, пак за
компенсиране от 2.97 лв./мвтч и 0.11 лв. за защита на критичната инфраструктура -така общата сума става 40.21 лв. за
мегаватчас.
"Председателят на КЕВР Иван Иванов твърди, че увеличението на таксата "задължение към обществото" е жизнено важно
за Националната електрическа компания (НЕК), защото по този начин щели да се съберат 350-380 млн. лв. за нея. А ако
това доведе до 5 хиляди нови безработни, на които трябва да се платят обезщетения, както и допълнителни ефекти като
спад в покупателната способност, утежняване на жизнената ситуация у нас и т.н., дали парите, които трябва да се дадат от
бюджета, няма да са повече", коментира Андронов.
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Вестник Капитал
√ Правителството иска износът на енергия да се обложи с допълнителни разходи
Мярката е подкрепена от икономическия и от енергийния министър и ще бъде гласувана от правителството
следващата седмица
Износът на електроенергия от България също да бъде натоварен с цена "задължения към обществото", която покрива
разходите за възобновяема енергия, високоефективно производство от топлофикации и дългосрочните договори на двете
американски централи. Това предложение ще бъде представено за гласуване в Министерския съвет (МС) следващата
седмица, след което ще бъде поискано от депутатите да направят нужните промени в Закона за енергетиката, съобщи
икономическият министър Божидар Лукарски. По думите му тази мярка е подкрепена и от енергийния министър
Теменужка Петкова.
За подобна възможност се заговори още в началото на април, като основните й застъпници са големите индустриални
предприятия, според които не е справедливо те да бъдат натоварени с разходите за скъпа енергия, а износителите - не. В
сряда председателят на Българска федерация на големите индустриални консуматори (БФИЕК) Константин Стаменов
коментира в икономическата комисия в парламента, че част от резервите в енергетиката за намаляване на натрупаните
дефицити все още не са открити и че една от тях е износът на електроенергия, за който не се плаща добавката с мотива, че
ще бъде блокиран. Стаменов посочи, че тежката индустрия също реализира износ, който достига 37 млрд. лв. годишно и
един лев да се вземе от тези предприятия означава износът им да бъде спрян. Напрежението сред индустриалците в
момента е породено и от предстоящото увеличение на цената на електроенергията от 1 юли, което според техни
изчисления ще бъде между 4 и 20%.
Опасенията на търговците
Ефектът от начисляването на цена "задължения към обществото" върху износа на електроенергия, което беше направено
в средата на 2012 г., обаче доведе до спад на износа с около 60% през първите шест месеца на 2013 г. спрямо предходната
година. По този начин се блокира целият енергиен сектор, който не може да реализира продукцията си на външните
пазари. Търговците на електроенергия вече многократно са обяснявали, че в нито една страна от ЕС за износа не се
начисляват разходи за скъпата енергия. Това е и една от основните причини българската енергия да не е конкурентна.
Подобни са мотивите и на индустрията, според която увеличението на цената на енергията ще ги направи неконкурентни.
В тази връзка председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, който беше поканен за изслушване от икономическата
комисия в парламента, коментира, че според данни на Евростат цените в България са едни от най-ниските в Европа (виж
графиките). По думите му това се отнася и за енергийната интензивност, която, като се изключат някои сектори, които по
самата си същност са енергоемки, е една от най-високите в Европа. Това означава, че инвестирането в мерки за енергийна
ефективност също би повлияло добре на конкурентоспособността на индустриалните предприятия.
В същото време новите цени от юни няма да подминат напълно износа на електроенергия, който ще плаща по-високата
такса пренос. Това ще му струва 10 млн. лв.
Отстъпките за индустрията
Наредбата, която регламентира получаването на държавна помощ под формата на отстъпка в цената на електроенергията
за около 30 предприятия, няма да влезе в сила от 1 юли, както е записано в самите текстове (в понеделник те бяха
публикувани за обществено обсъждане, за което в предвиден 14-дневен срок), заяви министърът на енергетиката
Теменужка Петкова. Причината за това е, че е нужно одобрението на Брюксел за отпусканата държавна помощ. Това
означава, че дружествата, които влизат в обхвата й, ще плащат пълната стойност на електроенергията, а когато наредбата
бъде одобрена, отстъпката в цената (85% от разходите за зелена енергия) ще им бъде възстановена със задна дата от 1
юли.
По време на заседанието на икономическата комисия икономическият директор на "Холдинг Загора" Румен Радев обяви,
че вчера сутринта са дадени заповедите за съкращение на 300 души като ефект от подготвяното увеличение на цената на
електроенергията. Според него по-високите цени могат да оставят без работа 60 хил. души, като това ще струва на
работодателите 373 млн. лв. за обезщетения, а приходите от осигуровки ще намалеят с 21 млн. лв. По думите на Радев
това е много повече от дупката, която ще се получи в НЕК, ако цената за бизнеса не бъде увеличавана. Холдингът обединява
няколко дружества, две от които са структуроопределящи за страната - леярните "Пресков" и "Прогрес", както и
машиностроителното "Хранинвест-хранмашкомплект".
Договорите с американските централи факт до месец
Договорите с ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" за намаляване на цената по дългосрочните им
договори вероятно ще бъдат подписани до месец, съобщи Теменужка Петкова. Това означава, че, както се очакваше,
новите по-ниски разходи за тези централи няма да са факт от юли, когато започва новият ценови период. В тази връзка
регулаторът е заложил буфер от 97 млн. лв. при изчисляването на новите тарифи, който да компенсира по-високите
разходи на НЕК, остатъкът от който ще покрие отстъпката за индустрията. Според Петкова договорът с ТЕЦ "Ей и Ес
Гълъбово" е финализиран и дори е внесен за одобрение от енергийния регулатор, но компанията все още няма
одобрението на всички банки кредиторки. Някои от параметрите по договора с "КонтурГлобал Марица-изток 3" пък още
не са доуточнени, посочи министърката.
За да бъдат сключени тези споразумения, е необходимо НЕК да изплати на двете централи забавени плащания за над 750
млн. лв. За тази цел дружеството трябва да получи заем, който в момента се подготвя от Министерството на финансите.
Според заместник-министъра на енергетиката Николай Николов има различни варианти за финансиране, които все още се
обсъждат.
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Вестник Монитор
√ Въвеждат добавка задължения към обществото и за износа на ток
Отстъпките за зелена енергия за 27фирми - в сила след одобрение от ЕК
След изрично искане на премиера Бойко Борисов енергийното и икономическото министерства ще предложат промени в
Закона за енергетиката, които да позволят и при износа на ток да се начислява добавка „задължения към обществото”.
Това съобщи вчера икономическият министър Божидар Лукарски. Той присъства на заседанието на икономическата
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комисия в парламента, на което шефът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов беше изслушан
за предстоящото вдигане на цените на тока. Новината беше приветствана от Иванов.
Въпросът с добавката е била обсъдена на вчерашното редовно заседание на кабинета. В момента се работи по текстовете
и вероятно още на следващото заседание на Министерския съвет промените в закона ще бъдат приети, допълни Лукарски.
На въпрос дали износителите на ток ще трябва да плащат пълния размер на добавката или само някои от нейните
компоненти, икономическият министър каза, че тепърва ще се работи по подробностите.
Плащането на добавките от износителите на ток не е новост. От 1 юли 2012 г. тогава ДКЕВР реши, че и те ще плащат за
зелена и кафява енергия и за дългосрочни договори. Година по-късно износът на ток беше освободен от плащане на
добавките, след като се отчете, че той е спаднал наполовина.
Въвеждането на добавката и за износа на ток означава, че КЕВР трябва да прави наново доста сметки
Със сигурност на 1 юли ще видим решение на КЕВР за цените на тока, което доста се различава от проекта, който беше
обсъден публично. Битовите потребители дори могат да бъдат зарадвани с по-ниско от планираните 2 на сто увеличение
на тока, точно заради включването на износителите на ток в плащането на добавката. При всички положения обаче то няма
да е по-високо от 2%, гарантира за пореден път вчера шефът на КЕВР Иван Иванов.
Наред с това в ценовото решение трябва да бъде отразен и ефекта от наредбата, с която на големите фирми се прави
отстъпка от част от добавката „задължения към обществото”. Става въпрос за частта, която се пада на зеления ток. Според
проекта производства с над 30 гигаватчаса годишно потребление на еленергия ще могат да плащат само 15% от зелената
добавка. Тя е 21 лв. от общата добавка от 40 лв. по модела на КЕВР.
Проблемът с наредбата е, че срокът за общественото й обсъждане изтича в деня, в който регулаторът трябва да вземе
окончателното си решение за цените на тока – 30 юни. След това проектът трябва да бъде приет в окончателен вариант.
Освен това наредбата може да влезе в сила след одобрението й от страна на Европейската комисия, съобщи на
пресконференция по-рано през деня енергийният министър Теменужка Петкова.
Според заложените в проектонаредбата критерии за предприятията, от държавната помощ ще се възползват 27 големи
фирми, обяви още Теменужка Петкова.
Петкова обясни, че в насоките на ЕК по въпроса няма точно определен праг на потреблението на ток, който трябва да се
заложи.
Спазването на другите изисквания по наредбата за това кой може да се ползва от отстъпката обаче са довели до този
вариант на наредбата, стана ясно от думите на енергийния министър. Миналата седмица шефът на енергийната комисия
в НС Делян Добрев обяви, че тази отстъпка ще бъде въведена за потребление над 10 гигаватчаса. Очаква се при трикратно
по-високия праг общата сума, с която ще бъдат облекчени въпросните фирми да е от порядъка на 90 млн. лв.
Вдигането на добавката „задължения към обществото” в новия ценови модел на КЕВР от 1 юли от сегашните 18,93 лв. на
40,21 лв. предизвика острото недоволство на бизнеса. Работодателските организации дори предупредиха, че ще излязат
на протест и ще спират символично производства за един ден. Едно от основните им искания беше точно въвеждането на
задължение за плащане на добавката и от износителите на ток. Те се аргументираха с това, че експортът на ток е едва за
700 млн. лв. срещу близо 40 млрд. лв. износ на стоки, който ще бъде блокиран заради загуба на конкурентоспособност.
Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев дори за тези 27 предприятия пак ще се
получи увеличение на цената от 4 до 13%
Освен тях има още 13 компании с консумация над 30 гигаватчаса. За тях увеличението е над 13%, каза той. От АИКБ
сметнаха още, че при сегашния модел увеличението на цената на тока за производствата, присъединени на високо
напрежение (извън тези с намалената добавка) се получава с 19,5% (при сегашните нива на свободния пазар). За тези,
които са вързани към мрежата средно увеличение скокът е с 18%, а за тези на ниско напрежение – с 13-15%.
Шефът на КЕВР Иван Иванов отново обясни, че при така изготвения от КЕВР ценови модел е запазен балансът на интересите
между битовите потребители и бизнеса. Той припомни, че досега битът е плащал добавка от близо 53 лв. на мегаватчас, а
бизнесът – 18,93 лв. Освен това по думите на Иванов сегашния модел ще изкара НЕК на печалба.
Регулаторът решава всичко за тарифите
„Правителството като цяло и министерството на енергетиката нямат нищо общо с определянето на цената на тока. Трябва
да се приеме този факт.” Това каза вчера енергийният министър Теменужка Петкова в отговор на въпрос за това дали
бизнесът все още настоява за нейната оставка.
Според нея министерството няма пряко отношение към проблемите, които изтъква бизнесът. Определянето на цената на
електрическата енергия е изцяло в правомощията на КЕВР, а с последните промени в закона регулаторът вече е изцяло
независим от изпълнителната власт, каза Петкова. И припомни, че държавните НЕК и ЕСО не са поискали увеличение на
техните цени. Ако има нещо, с което не съм изпълнила своя ангажимент към бизнеса, съм готова да го обсъдим, допълни
тя.
investor.bg
√ Иван Иванов: Ако ценовият модел на КЕВР се спази, НЕК излиза на печалба
Обмисля се облагането и на износа на електроенергия с такса "Задължения към обществото", стана ясно от
обсъждане в икономическата комисия в НС
Ако ценовият модел на Комисията за енергийно и водно регулирани (КЕВР) бъде изпълнен, Националната електрическа
компания (НЕК) ще излезе на печалба. Това гарантира по време на изслушване в икономическата комисия към Народното
събрание председателят на енергийния регулатор Иван Иванов.
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Според неговите изчисления приходите в компанията за новия регулаторен период ще бъдат 702 млн. лева, а за 2014
година текущият дефицит на НЕК беше в размер на 644 млн. лева. Освен ограничените разходи, НЕК може да очаква и и
приходи в размер на 226 млн. лева от търговията с парникови газове, както и увеличение на приходите от таксата за
задължения към обществото.
Иванов има добри очаквания за приходите от продажбата на емисии през тази година. Досега са продадени емисии на
стойност 50 млн. евро, а до края на годината прогнозите са, че приходите от търговията да са 110 млн. евро. Тези средства
са целеви и не могат да бъдат ползвани за покриване на други разходи.
При взимането на ценовото решение от КЕВР са се ръководили от три основни приоритета. На първо място това е
намаляването на дисбалансите в енергетиката и справедливост при определянето на отговорности. Вторият приоритет е
въвеждане на правила, за да стартира електроенергийната борса, а на трето място цел на регулаторът е била финансовата
стабилизация на НЕК.
Именно в опит да бъдат намалени дисбалансите в енергетиката КЕВР определя единна ставка за таксата "Задължения към
обществото", срещу която се обявиха представителите на бизнеса. Таксата ще бъди налагана още и върху цената на тока,
по която електроразпределителните дружества изкупуват нужната електроенергия за технологични разходи. Така те вече
ще плащат към 70 лева за мегаватчас.
Таксата ще бъде налагана още и при вноса на електроенергия, допълни Иванов..
Председатерят отказа да коментира точните размири на таксата, която отделните предприятия ще плащат, защото може
да има промени в наредбата до края на месеца.
Иванов беше категоричен, че поскъпването на тока за бизнеса няма да се отрази на крайните цени на стоките и услугите.
Той мотивира своята прогноза с данните на статистиката за 2013 и 2014 година, според които няма понижение на цената
на стоките и услугите, въпреки че през периода цените на електроенергията бяха на няколко пъти намалявани.
Икономическият министър Божидар Лукарски обаче беше категоричен, че повишението на цената на тока винаги се
отразява на крайните цени и на разходите за производството. Представителите на бизнеса предупредиха и че има опасност
от загуба на 60 хил. работни места, ако има ръст в цената на еликтроенергията.
Иванов припомни на депутатите, че от повишението на таксата "Задължения към обществото" се очакват приходи в НЕК от
285 млн. лева. Ако то не бъде направено или трябва да се повиши дефицита в държавната компания, или цената за бита
да се повиши със 17 на сто.
Васил Велев председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посочи, че поскъпването на тока за
индустрията ще бъде между 13 и 20 на сто. Той изчисли, че увеличението на таксата, отнесено към цената на пазара на
високо напрежение (109 лева за мегаватчас) води до поскъпване на тока в този сегмент от 19,5%.
На средно напрежение, където цената е 118 лева за мегаватчас, поскъпването ще бъде от 18 на сто. За бизнеса на ниско
напрежение, където цената е над 140 лева, поскъпването на тока ще бъде между 13 и 15 на сто, посочи Велев.
На този фон само 30 предприятия ще получат облекчения, но и за тях цената се повиши "от 4% за Лукойл и бързо стига до
13%", допълни още той.
Константин Стаменов от организацията на големите енергийно потребители предложи таксата "Задължения към
обществото" да се налага и върху износа на електроенергия. Той не прие коментарите, че по този начин износът ще бъде
блокиран. "Ако вземете 1 лев от нас, нашия износ също ще спре", посочи той.
Според него от години индустрията се товари, за да има по-ниски цени за бита.
Иванов обаче беше категоричен, че КЕВР не може да въведе такса върху износа, защото такава забрана е въведена от 42то Народно събрание с промени в Закона за енергетиката. Той посочи, че ангажимент в тази насока трябва да имат
депутатите.
Лукарски обясни пред журналисти, че таксата "Задължения към обществото" отразява ангажиментите на България, поети
донякъде и с членството ни в ЕС. От тази гледна точка той смята за несправедливо износът към Турция, Сърбия и
Македония да не бъде облаган с добавката.
forumnews.bg
√ 780 млн. лв. ни струват заплатите на чиновниците в БЕХ
Раздути щатове и злоупотреби са виновни за поскъпването на тока, твърди председателят на АИКБ Васил Велев
Разходите за заплата на един чиновник в Българския енергиен холдинг са 3,5 хиляди лева на месец.
В БЕХ работят към 20 хил. души, а разходите за заплати достигат 780 млн. лева годишно, заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му именно злоупотребите и
разхищенията в енергетиката са виновни за повишаване на цената на тока.
Според Велев, ако бъдат освободени 1/3 от служителите на БЕХ, ще бъдат спестени 250 млн. лева. Толкова са приходите,
които КЕВР залага да влязат в НЕК от вдигането на таксата „Задължения към обществото” на бизнеса.
Друг пример за раздути щатове е държавната ТЕЦ Марица Изток 2, където служителите са „в пъти повече“ спрямо другите
две централи в Маришкия басейн – AES Гълъбово и КонтурГлобал.
„Защо нашите работници трябва да плащат тези разхищения”, коментира Велев и посочи, че вече се планират масови
съкращения.
Според Васил Велев наредбата за облекчаване на бизнеса заради скъпата „зелена” енергия няма да влезе в сила от 1 юли,
защото трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, а след това и одобрена от Европейската комисия. От думите
на Иван Иванов пред журналисти преди дни обаче стана ясно, че наредбата ще влезе в сила, изчаквайки нотификацията
на Брюксел. Ако има забележки от ЕК, ще се правят промени в движение.
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Дори и с наредбата всичко да бъде наред обаче облекченията ще засегнат едва 27 компании, посочи Велев. За тях цената
на тока ще се повиши с между 4% и 13%. За останалата част от бизнеса на свободния пазар цената ще се повиши с между
13% и 20%.
vsichkinovini.bg
√ Велев: Броят на работещите в енергетиката да се намали!
В енергийния сектор има много неефективности и разхищения, като големият брой на работещите в енергетиката е едно
от тях. Това заяви в ефира на Bulgaria On Air Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Той изчисли, че ако се
намали разхищението и злоупотребите в енергийната система, цената на тока за бизнеса може да се задържи на сегашните
нива.
В момента в цялата държавна енергетика у нас работят около 20 хил. души, за които се отделят близо 780 млн. лева
годишно за възнаграждения, уточни Велев. По думите му ако се съкрати 1/3 от персонала, държавата ще спести около 250
млн. лева.
НЕК купува скъпа енергия и я продава евтино и това създава тези огромни дефицити, подчерта експертът. Той определи
като най-скъпи енергийни източници възобновяемите, американските централи и високоефективните мощности –
заводските централи и когенерациите. Според него злоупотреби има и при производителите на евтина енергия. Той
обясни, че битовите потребители не плащат скъпата добавка задължение към обществото, защото купуват ток на дребно.
Днес депутатите от икономическата комисия изслушаха председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране
Иван Иванов за предстоящото увеличение цената на тока. Проектът е от 1 юли токът за бита да поскъпне с 2%. Най- спорна
е добавката за бизнеса “задължения към обществото. Вчера работодателски организации настояха за спешна среща с
премиера Бойко Борисов във връзка с енергийните цени.
petel.bg
√ Божидар Лукарски: Цената на тока скача, цените на стоките също
Ако цената на тока за бизнеса скочи с 20 процента, скачат цените на стоките.
Това е категоричната позиция на икономическия министър Божидар Лукарски. От няколко дни бизнесът предупреждава,
че готвеното поскъпване ще унищожи износа и ще водеде до фалити. Според КЕВР обаче само така дефицитът в НЕК ще
бъде стопен, а цените на енергията за бита няма да скочат драстично, предаде БНТ 1.
Увеличаване на добавката “задължения към обществото” от 19 на 40 лв. за бизнеса и изравняването и с тази за бита ще
намали дефицитът в НЕК и ще балансира енергетиката, заяви шефът на КЕВР Иван Иванов.
Иван Иванов – председател на КЕВР: При изпълнение на ценовия модел в този му вид, в който го докладвам пред вас –
702 млн. лв. – трябва да се намали текущият дефицит на НЕК и като има предвид, че миналата година той беше 644 млн.
лв. при такъв ценови модел НЕК ще излезе на печалба.
От индустрията пресметнаха, че повишението на токът ще доведе до съкращения на 60 хил. работни места и държавата да
ги компенсира напълно за добавката “задължения към обществото”
Константин Стаменов - предс. на Федерацията на индустриалните енергийни консуматори: Ние изнасяме стоки за 37 млрд.
лв. миналата година, за тази се очаква над 40 млрд. лева да се вземе от нас, това означава да се спре нашия износ.
Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Българският бизнес ще получи увеличение между
13 и 20%, закръглявам, за да е лесно и само 27 предприятия в България по проект за наредба ще получат по-малко
увеличение, но то не е между 1 и 2 % , а започва от 4 % за Лукойл и много бързо стига до 13 %.
Енергийният министър Теменужка Петкова обясни, че от Брюксел не са позволили държавна помощ за целия бизнес, а
само за големите консуматори, които вместо 44 лв.”задължания към обществото” ще плащат 21 лв.
Теменужка Петкова – министър на енергетиката: Не може да се предоставя, не бива да се предоставя такава помощ на
широк кръг потребители на електрическа енергия.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски подкрепи бизнеса и призова КЕВР да не прехвърля отговорността за
цените на тока.
Божидар Лукарски – министър на икономиката: Проблемът за вдигането на цената си е в КЕВР. Няма как да не се отрази
вдигането на цената на тока за индустриалците върху крайния продукт и съответно на всички разходи на домакинствата.
Според мен няма логика нито дупките в НЕК, нито за когерациите, марсафът за това да бъде плащан, както от бизнеса, така
и от крайните потребители.
Лукарски обясни, че министерствата на икономиката и на енергетиката ще предложат законова промяна, с която и
износителите на ток да плащат добавка “задължения към обществото”.
webcafe.bg
√ Индустриалци алармират: По-скъп ток - съкращения на работна ръка
Представители на индустриалните предприятия заявиха по време на заседанието на комисията по икономическа политика
и туризъм, че рязкото вдигане на цената на електроенергията за тях ще доведе до съкращения на работна ръка.
На заседанието на комисията, в присъствието на министъра на икономиката Божидар Лукарски, бе изслушан
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов относно предложенията на комисията за нови
цени на тока от 1 юли.
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Лукарски заяви, че след изричното искане на премиера и заседание на МС, заедно с министъра на енергетиката Теменужка
Петкова ще предложат промяна в Закона за енергетиката, която да въведе добавка задължения към обществото и за тока,
който се изнася.
Пред представителите на индустриалните предприятия Иван Иванов аргументира поскъпването на електроенергията.
"Ако не повишим добавката задължения към обществото за свободния пазар от 18,93 на 40,21 лв. за мегаватчас, то цената
за бита ще трябва да се повиши със 17 процента, докато предлаганото сега от комисията повишение е само 2процента и
няма да се усети от потребителите", заяви Иванов.
Румен Радев, заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, обаче заяви, че
индустриален холдинг с над 2000 служители, днес е изпратил предизвестия за уволнение на 340 от тях, единствено заради
поскъпването на цената на електроенергията. Според него, за да се запълни дупка от 285 млн. лв. в НЕК, се отваря много
по-голяма дупка от над половин млрд. лв. в икономиката.
inews.bg
√ До какво ще доведе поскъпването на тока?
Шефът на регулатора твърди, че поскъпването на енергията няма да се отрази на стоките и услугите, но
министърът отсече, че това е невъзможно
По-високата цена на електроенергията за бизнеса няма да оскъпи стоките и услугите. Това смята председателят на
Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по отношение на промяната в стойността на тока от 1 юли.
"Знаете ли кое ми дава основание да казвам това - когато преди година и половина на два пъти стойността на
електроенергията намаля с по 5%, българските потребители не почувстваха намаляване на цената нито на стоките, нито на
услугите”, заяви Иванов пред парламентарната комисия по икономика.
"Новият ценови модел практически предвижда намаляване на цената на енергията на производителите и увеличаване на
добавките. Увеличението за бита и индустрията идва именно оттам", коментира още шефът на КЕВР по време на
изслушването си в Народното събрание.
След изказването на Иванов обаче икономическият министър Божидар Лукарски заяви, че не споделя неговото мнение.
По неговите думи е невъзможно поскъпването на тока да не се отрази на крайните продукти, а оттам – на разходите на
домакинствата у нас.
"Искам да помоля представителите на комисията да не си измиват ръцете с министерствата. Наредбата, която е качена,
касае единствено преференцията по компонентата зелена енергия към добавката задължение към общество”, посочи
министърът и допълни, че е готов да изготви промени в Закона за енергетиката съвместно с ресорния министър Теменужка
Петкова.
В началото на месеца, когато от КЕВР излязоха с предложение за увеличение на цената на електроенергията, от бизнеса у
нас реагираха много остро. В свое становище, разпространено в медиите, от работодателските организации - Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена
палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заявиха, че от регулатора
продължават досегашната погрешна практика на субсидиране на домакинствата от българския бизнес. Тяхната позиция
беше подкрепена от страна на Божидар Лукарски.
Фирмите на ниско напрежение ще купуват с 40 процента по-скъпа енергия в сравнение с домакинствата, коментираха
тогава работодателите. "Възразяваме срещу този подход, тъй като той деформира пазарните отношения, преследва
псевдосоциални цели и по същество обезсмисля политиките за енергийна ефективност в бита", заявиха в своето становище
от организациите.
С промените в Закона за енергетиката през март 2015 г. беше поет ангажимент ценовите тежести, които българската
индустрия понася, да бъдат намалени. Вместо това, КЕВР "изненада" индустрията с повече от двукратно увеличена ценова
добавка "задължения към обществото".
До края на този месец потребителите на електроенергия, които са на свободния пазар, плащат добавка "Задължение към
обществото” – 19 лв. (18,93 лв.), а битовите потребители, които са на регулирания пазар – плащат 52 лв. Според КЕВР това
фактическо положение на пазара не е справедливо и за това се въвежда обща единна добавка "задължение към
обществото” на стойност от 40 лв.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Облагат износа на ток с такса “задължения към обществото”
30 предприятия ще плащат 15% от зелената енергия, обяви министър Теменужка Петкова
Внимавайте, увеличението на цената на тока за бизнеса засяга 5000 фирми. Това каза председателят на икономическата
комисия в парламента Петър Кънев. Депутатите изслушаха шефа на КЕВР Иван Иванов, в дебата се включиха и
представители на бизнеса.
Обсъждаха т. нар. цена “задължения към обществото”, която се уеднаквява на 40 лв. за мегаватчас. Според бизнеса тя ще
оскъпи тока за фирмите на високо напрежение с 4-5%, а на средно и ниско напрежение с 13-15%.
Шефът на регулатора Иван Иванов обясни, че досега битът и малкият бизнес са плащали 52-53 лв. за мегаватчас за
въпросната такса, а бизнесът - 18,93 лв. Ако таксата не се уеднакви, токът трябвало да поскъпне със 17% от юли. В таксата
са добавките за зелена енергия, за тока на топлофикациите и зелените централи и на американските “Марици”, както и
компенсации за НЕК.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски каза, че с премиера Бойко Борисов и министъра на енергетиката
Теменужка Петкова предвиждат с таксата “задължения към обществото” да бъде обложен и износът на ток. Лукарски е
подписал с особено мнение проекта за наредба. Тя предвижда предприятия, ползващи над 30 гигаватчаса ток, да плащат
само 15% от таксата за зелена енергия. Министърът искал заводи, които ползват между 10 и 30 гигаватчаса, да получат 50%
облекчение, но не е било прието. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че от облекчението ще се
ползват 30 предприятия, на които ще бъдат спестени 90 млн. лв. От Стара Загора пък дойде новината, че заради бъдещото
увеличение на тока холдинг “Загора” е подал заявление в Бюрото по труда за съкращаване на 340 души.
√ Отпуските вече няма да горят
Махат давността заедно с графика, предложението подкрепено от правителството
Дните отпуск, които не са ползвани през годината, вече няма да изгарят, а ще могат да се ползват, докато работникът е при
същия работодател.
Тази промяна в Кодекса на труда ще гледат в четвъртък депутатите от парламентарната комисия по социалната политика
и труда. Предложението за отпадане на давността на отпуските е направено от шефа на комисията Хасан Адемов. То е
подкрепено от социалното министерство и правителството, научи в. “24 часа”.
Отпадането на давността се налага, след като се премахва и графикът на отпуските за фирмите, обясни Адемов. По думите
му така ще се гарантира конституционното право на работниците да си ползват отпуска.
В момента отпуските трябва да се ползват до края на календарната година, като за следващата могат да се прехвърлят
само 10 дни. Те също изгарят, ако не бъдат ползвани до 2 години.
Давността бе въведена от първото правителство на ГЕРБ заради натрупаните огромни отпуски в администрацията. Заедно
с нея бе въведено и задължението на работодателя да изготвя годишен график за отпуските и да разрешава на служителя
да си ползва избраните дни.
По предложение на депутата Петър Кънев парламентът вече одобри на първо четене отпадане на графика.
В държавната администрация няма да отпаднат нито давността на отпуските, нито задължението да се правят графици, и
двете промени ще важат за работещите в реалната икономика, обясни Адемов.
Работник ще може да напусне работа с едномесечно предизвестие, ако е навършил възрастта за пенсия, предвижда друга
промяна, внесена за второ четене на законопроекта. Това е контрамярка на приетото принудително пенсиониране от
страна на работодателя.
Вестник Труд
√ 3,5 млрд. лева по новата екопрограма
3,5 млрд. лева ще получи България по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” г., която беше одобрена от
ЕК във вторник, съобщи вчера екоминистърът Ивелина Василева. „Сумата е същата, както в периода 2007-2013 г.“, уточни
Василева.
По-голямата част от средствата - 2,3 млрд. лева, са за водна инфраструктура. С 563 млн. лева ще се подобрят
сметосъбирането и третирането на отпадъци. 115 млн. лева ще отидат за повишаване качеството на въздуха. За опазване
на биоразнообразието и за НАТУРА 2000 са заделени 198 млн. лева.
Предвидени са и средства за борба с наводненията и свлачищата - съответно по 120 млн. и 40 млн. лева. Очаква се до края
на годината да се сключат договори с бенефициенти за 860 млн. лева. Първите три процедури за избор на проекти в
областите води и отпадъци ще бъдат отворени до края на юли.
√ Лек спад на инвестициите през април
67,8 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в България през април по предварителни данни на БНБ. Те намаляват
спрямо същия месец на предходната година, когато в страната са били вложени 80,1 млн. евро. За времето от януари до
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април т. г. чуждите инвестиции са 523,5 млн. евро, което е с 22,7% повече спрямо същия период на 2014 г., когато са били
426,6 млн. евро. Предоставените кредити на дъщерни дружества от чуждестранни компании майки са в основата на
увеличението на инвестициите през първите четири месеца на т.г. Те са били 408 млн. евро спрямо 281,9 млн. евро за
първите четири месеца на 2014 г. Инвестициите в акции и дялове обаче намаляват от 89,4 млн. евро на 61,8 млн. евро.
Вложенията на чужденци в недвижими имоти също спадат. През първите 4 месеца на т.г. те са били едва 17 млн. евро при
38,6 млн. евро през същия период на 2014 г. Реинвестираната печалба за времето от януари до април е 53,7 млн. евро.
√ 700 млн. евро за общините в селата до 2020 година
Аванси само след обществени поръчки
Селските общини в България ще могат да усвоят 700 млн. евро по новата програма за развитие на селските райони до 2020
г. Това съобщиха през уикенда експерти от Министерство на земеделието на семинар във Враца. Право да усвояват
средствата имат 232 селски общини, в които живеят до 2000 жители.
Със средствата ще могат да се ремонтират общински пътища, училища и детски градини, да се изграждат паркове и
спортни площадки, да се ремонтират културни обекти и водоснабдителни системи. Всеки кметски проект за пътища или
водоснабдяване обаче не бива надхвърля 3 млн. евро, а за социални обекти до 2 млн. евро.
Подобно на изтичащата в момента програма авансово ще могат да се плащат до 50% от стойността на проектите. Голямата
промяна е, че когато строежите са свързани с процедури по ЗОП пълният аванс ще се дава след избор на изпълнителстроител. Разписано е, че 12% аванс ще се дава за подготовка на проектите, а след това ще се доплаща разликата до 50%
от стойността на проекта “след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнители по
ЗОП”. Авансите за кметсвата се оказаха голям препъникамък в изтичащата програма, защото се плащаха преди
обществените поръчки, а след провеждането им често се оказваше, че платените пари, надвишават разрешените от ЕК 50%. Дори Брюксел фиксира глоба от 120 млн. евро за “надути” аванси, която сега се обжалва от агроминистерството.
Друга новост е, че по водни проекти ще могат да кандидатстват и ВиК оператори. За тях субсидията обаче няма да е 100%,
а ще се изчислява индивидуално.
Изрично и в новата програма е посочено, че населени места с развит масов туризъм няма да могат да кандидатстват за
ремонт и строителство на туристическа инфраструктура. Това са Созопол, Приморско, Самоков, Банско, Несебър и Балчик,
а също и курортните компмлекси.
По общинската мярка ще могат да кандидатстват както кметства, така и неправителствени организации, като предвидените
дейности ще бъдат на 100% финансирани, ако съответните обекти няма да генерират печалба след изграждането им. През
тази година обаче не се предвижда прием на общински проекти по новата програма.
Бум за инвестиции в техника
Фермери са поискали три пъти по-големи субсидии от обявения бюджет за кандидатстване по първата отворена мярка на
новата Програма за развитие на селските райони-„Инвестиции в земеделските стопанства“.
“Подадени са 3360 проекта с инвестиционни намерения за над 2,1 млрд. лева“. Исканото по тях съфинансиране е на
стойност 1.1 млрд. лв, при индикативен бюджет по приема от 300 млн. лева.”, отчетоха аграрният зам.-министър Васил
Грудев. Тук се включват и проектите за трактори и комбайни. По тази мярка всеки фермер може да реализира до 2020 г.
европроекти на стойност 1,5 млн. евро, а специално за покупка на техника - до 500 000 евро. Субсидията ще е 50% от
направената инвестиция.
До края на годината ще бъде отворен още един прием по мярката, а също и първи прием за субсидиране на „Инвестиции
в маркетинг и преработка на земеделска продукция“. Субсидиите по тях ще станат ясни, след като се анализира
√ Владимир Каролев пред “Труд”: Новият гуверньор трябва да върне доверието в БНБ
- Господин Каролев, вече са ясни четири официални номинации за нов управител на БНБ – съветникът от МВФ Димитър
Радев (ГЕРБ, подкрепен и от реформаторите), ректорът на Висшето училище по застраховане Григорий Вазов (Патриотичен
фронт), Бисер Манолов, член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете (Реформаторски блок) и доц. Виктор Йоцов, бивш
директор на дирекция в БНБ (АБВ). Имате ли фаворит?
- Кандидатите на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт имат своите достойнства. За съжаление не познавам
кандидата на АБВ.
Бисер Манолов е много добра кандидатура. Димитър Радев има много богат опит във финансовата сфера, бил е зам.министър на финансите. А и опитът му в МВФ е сериозно преимущество. Важното е да има конкуренция и в парламента да
бъдат представени визиите на отделните кандидати.
- Как гледате на критиките, че Димитър Радев няма пряк опит в банковото дело и голяма част от професионалния му опит
всъщност е минал зад граница?
- Димитър Радев има опит не само зад граница. Централният банкер всъщност трябва да е добър макроикономист и
финансист, не е задължително да има опит в търговското банкиране. Такъв е примерът със сегашния шеф на Европейската
централна банка (ЕЦБ). Не виждам никакъв проблем в това, че Радев е работил в чужбина. Нещо повече, не виждам
проблем този конкурс да беше отворен и за чужденци. Вече обаче е късно, а и законите в България позволяват да бъде
избран само човек с българско гражданство. В Израел например централният банкер беше американец.
- Кои са най-важните задачи, които стоят пред бъдещия управител на БНБ?
- Възстановяването на доверието в БНБ като институция. Заради казуса с КТБ централната банка загуби голяма част от
доверието на българското общество.
Много е важно също новият гуверньор да предложи свои идеи за промени в Закона за БНБ. Тази абсолютна независимост
на подуправителите трябва да бъде променена. Двама от подуправителите на Иван Искров вече са обвинени заради
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проблемите с банковия надзор. Но според сегашния Закон за БНБ гуверньорът не може да им се меси в работата и когато
те вземат някакво решение, той не може да направи нищо.
Освен това бъдещият управител и министърът на финансите би трябвало да убедят колегите си в Брюксел да допуснат
България колкото се може по-бързо в т.нар. чакалня на еврозоната. България отговаря на чисто техническите критерии.
Единствено по отношение на дефицита спрямо БВП миналата година не отговаряхме, но тази година ще бъде под 3%.
Остават политическите критерии, т.е. ЕЦБ и Комитетът на финансовите министри в страните от еврозоната да приемат, че
България ще се развива в посока, която ще ни позволи скоро да станем членове на еврозоната.
- Голяма част от решенията на БНБ в казуса с КТБ са решения на Управителния съвет. Не е ли бягство от отговорност
обяснението, че Иван Искров не е можел да контролира работата на своите подуправители?
- Да, те са решения на Управителния съвет, но той всъщност слага печата върху решенията, които са взели подуправителите.
Формално управителят участва при вземането на решенията, но в работата си подуправителите са абсолютно независими.
- Една година по-късно - как се отрази кризата с КТБ на банковата система и на икономиката?
- Банковата система преглътна кризата с КТБ. Депозитите продължават да растат, макар и не с темповете от предходните
години, защото има оживление на икономическата активност. Фирмите започват да инвестират, а гражданите да харчат.
Това е добра новина за икономиката на България. Без ръст на инвестициите и потреблението няма как да има
икономически растеж. Когато ЕБВР и Световната банка миналата есен обявиха прогнозите си за икономическия растеж
през 2015 г. коментирах, че са доста консервативни и България ще постигне добри резултати. Засега се оказвам прав.
Ръстът на БВП през първото тримесечие е доста по-голям от същия период на 2014 г. Според Министерството на финансите
всички важни бизнес индикатори като инвестиционна активност и заетост показват, че 2015 г. ще бъде по-добра, отколкото
предварително се смяташе.
Трябва да се има предвид и намаляването на лихвените проценти по депозити и по кредити. Това намалява стимулите за
спестявания, но пък гражданите и фирмите, които искат да инвестират, ще могат да вземат кредити при по-ниска цена.
Дефлацията вече почти е овладяна. Затова съм оптимист за икономиката на страната и очаквам ръст от около 2%, а не 1,2%1,3%, както се предвиждаше.
- Ще се увеличи ли кредитирането?
- Да и не само заради спадащите лихви, но и заради кредитните линии, които се отпускат по “Конкурентоспособност” и по
другите европрограми. Българската банка за развитие също получи кредитни линии от Европейската инвестиционна банка
и бизнесът може да има достъп до финансиране при изгодни условия.
- Предстои да се проведе цялостна оценка на активите и стрес тест на банковата система. Ще се справят ли българските
кредитни институции?
- Не виждам причина да не се справят. Като цяло банковата система у нас няма проблеми с активите си. Това ясно може
да се види от данните на БНБ. Съотношението на собствения капитал на банките спрямо активите е доста по-добро,
отколкото в Европейския съюз. За банките в ЕС е мираж този показател да стигне до 10%, а в България собственият капитал
е над 15% спрямо активите. Освен това преди кризата през 2008-2009 г. значителна част от ресурса, който ползваха
кредитните институции у нас, беше от банките майки. Това вече не е така. Основната част на отпуснатите кредити е от
депозити. Вече няма риск да се намалят парите в българските банки по линия на банките майки.
- Напоследък зачестиха сигналите срещу екоорганизации, които буквално рекетират инвеститори и дори държавата при
изпълнението на важни проекти. От Асоциация “Българско Черноморие” обявиха, че това е бизнесът на тези организации.
Вие имате отношение по темата, така ли е наистина?
- Има екоорганизации, на които това им е бизнесът. Нова телевизия хвана Дончо Иванов, който е в ръководството на
десетки такива организации, обединени под името “Коалиция за устойчиво развитие”. Те гледат на устойчивостта според
това доколко е устойчиво за джобовете им.
Много “зелени” организации обжалват проекти, като например този за завода за боклук в София, който има одобрена
Оценка за въздействие върху околната среда. Проектът е одобрен и от Европейската комисия, но нашите “еколози” се
правят на по-големи католици и от папата и обжалват. Дори когато съдът прецени на първа инстанция, че нямат основание,
продължават да обжалват на втора инстанция. Затова трябва да се въведе доста сериозна такса при повторно обжалване.
При обжалване на първа инстанция е логично да има по-ниска такса, за да може гражданите и неправителствените
организации да не се натоварват финансово, но когато има решение на съда на първа инстанция, на втора трябва да има
сериозна такса.
- Колко е сега таксата и колко трябва да стане според вас?
- Не съм обжалвал, но е около 10 лева. Преди време една от зелените организации, свързани с Тома Белев, жалеха проект
в Добруджа и бяха забравили да платят таксата. Или може би след като са жалили, нещо са се разбрали с инвеститорите и
са “забравили” да платят таксата. Но трябва да има значително повишение на таксата на втора инстанция.
- От Асоциация “Българско Черноморие” съобщиха още, че от 1100 жалби на такива организации близо 90% се оказват
неоснователни. Какво още трябва да се промени, за да не се блокират важни проекти и в същото време да не се
пренебрегват екологичните изисквания?
- Много по-бързо да се разглеждат тези жалби от съдебната система, защото понякога се бавят много. И инвеститорите,
особено чужденци, които искат да развиват проекти у нас, лесно могат да се откажат, докато приключи обжалването.
Нашият гост:
Владимир Каролев е роден на 31 юли 1961 г. във Варна. Завършил е УНСС през 1986 г. През 1993 г. завършва магистратура
по бизнес в университета на Алберта, Канада. Участва в икономическия екип на НДСВ и е общински съветник от НДСВ в
Столичната община. В момента е съветник на икономическия министър Божидар Лукарски.
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Управляващ съдружник е в Балканска консултантска компания. Тя развива дейност в областта на корпоративните финанси
и чуждестранните инвестиции. Преподава “Управление на инвестициите” в Магистърската програма на City University of
Seattle. Владее руски и английски език. Хобитата му са моторните спортове, гмуркането и сноубордът.
Женен, с две деца.
√ Глоби за чиновници, ако бавят европроекти
Чиновниците, които пресяват европроектите на предприемачи, фермери, общини и неправителствени организации,
занапред ще трябва да извършват тази дейност за 3 месеца, иначе ще бъдат глобявани. Санкциите ще стартират от 50 до
1000 лв., а при повторно нарушение ще се удвояват. Това предвижда проект на закон за управление на средствата от
европейски и инвестиционни фондове, публикуван вчера за обществено обсъждане.
“Длъжностно лице в орган за управление или контрол, което при изпълнение на служебните си задължения виновно
допусне нарушаване на предвиден в този закон срок, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв., а при повторно нарушение глоба от 100 до 2000 лв.”, гласи точният текст.
Предвижда се в бъдеще да има публичен списък за проектите, които са отхвърлени, с мотивите за тяхното недопускане.
Той ще е достъпен на интернет страницата на съответната програма и на единния информационен портал за
еврофондовете. В момента се публикуват само одобрените проекти.
Кандидатите, чиито проекти са отхвърлени, ще имат право в 7-дневен срок писмено да възразят пред ръководителя на
управляващия орган на съответната програма. Ръководителят на програмата трябва да се произнесе в едноседмичен срок.
Финалното решение на чиновника ще може да се обжалва и по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК). В
момента обжалванията са само по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), което води до сериозно забавяне при
разглеждането на жалбите. Освен това таксите по ГПК са по-високи, отколкото по АПК.
Вестник Сега
√ Емигрантите пак са инвеститор №1 в България
70% от парите, които работещите в чужбина пращат на близки, отиват за плащане на битови сметки
Работещите в чужбина са най-важният задграничен източник на свежи пари за българската икономика за пореден месец.
Само през април трудовите емигранти са изпратили близо 74 млн. евро на свои близки и роднини, показват новите данни
на БНБ, публикувани вчера. За сравнение преките чуждестранни инвестиции за същия месец са 67.8 млн. евро. При това
сумата, посочена в статистиката на централната банка за парите от гурбетчиите, е далеч под реалната. Така е, защото БНБ
регистрира само преведени през банки или други специализирани финансови компании средства и не обхваща траншове,
по-малки от 5000 лева.
През този април преките чуждестранни инвестиции са по-малко спрямо резултата преди година - 80.1 млн. евро. За
първите четири месеца на 2015 г. обаче ПЧИ са с 97 млн. евро повече, като достигат 523.5 млн. евро - с близо 97 млн. евро
повече от същия период на 2014 г. Притокът на капитал към 30 април изглежда обнадеждаващ, но трябва да се отбележи,
че основната сума са заеми от компании майки към български предприятия. На практика цели 408 млн. евро от директните
чужди инвестиции у нас през януари - април са в графата "дългови инструменти". В същото време покупките на дялове,
акции, имоти от чужденци са само 61.8 млн. евро. А реинвестираната печалба е 53.7 млн. евро.
В същото време за първите 4 месеца пратените у нас средства от емигранти са 275.9 млн. евро - с 400 хил. евро повече
отпреди година. От началото на годината най-много пари емигрантите са изпратили на близките си през март .
Трансферите за този месец възлизат на 76.1 млн. евро. Парите, върнати от българите, които живеят постоянно зад граница,
вероятно са много повече, припомнят експерти. Причината е, че централната ни банка води статистика само за паричните
преводи, направени по банков път или чрез компании за парични преводи.
По данни на Международния фонд за селскостопанско развитие работещите в чужди държави българи са върнали обратно
в родината близо 1.72 млрд. долара през 2014 г., или над 2.5 млрд. лв. В същото време преките чуждестранни инвестиции,
влезли у нас за изтеклата 2014 г., са само 1.289 млрд. евро.
КЪДЕ ОТИВА ВАЛУТАТА
Според анализ на Института за икономически изследвания при БАН над 70% от сумите, които гастарбайтерите пращат
вкъщи, отиват за покриване на битовите разходи на близките им - сметки за ток, вода, телефон и др. Около 11% са за вноски
по заеми и също толкова - за образование. Едва 1% от преводите се влагат в някакъв бизнес в България, а 6% нито се харчат,
нито се инвестират, а се заделят като спестявания.
√ "Отстъпка" за скъпия ток ще има само за 30 завода
Евтината енергия от американските тецове се отлага засега с 1 месец
Едва 30 завода ще бъдат облагодетелствани от държавната подкрепа за скъпия ток. Само толкова попадат в обхвата на
проекта на наредбата, в която са описани секторите и изискванията към фирмите, подлежащи на подпомагане. Годишно
тези дружества ще спестяват 90 млн. лв. Това стана ясно от изказване на енергийния министър Теменужка Петкова вчера.
Всички останали стотици хиляди фирми ще трябва да плащат таксата "задължение към обществото" в размер, завишен със
112%.
Причината е, че изискванията за включване към "отстъпката" са твърде високи. Право на облекчение имат само фирми,
чиято годишна консумация на ток е над 30 гигаватчаса, въпреки че първоначалната идея бе този праг да бъде 10
гигаватчаса за година. Освен това те не бива да попадат в графата "затруднено предприятие" или да имат задължения към
държавата или местната власт.
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В момента цената "задължение към обществото", която фирмите на свободния пазар плащат, е 18.93 лв. за мегаватчас.
Енергийният регулатор предлага и настоява от 1 юли тя да стане 40.21 лв. за мегаватчас. Според БСК, АИКБ и КРИБ обаче
това ще доведе до фалит на много производители и ще остави хиляди хора без работа.
Наредбата все още се обсъжда, предстои след това да бъде изпратена в ЕК за съгласуване защото е вид държавна помощ.
Ако до края на този месец не получим одобрение, ще се наложи всички фирми да започнат да плащат таксата в новия й,
по-висок размер. "След одобрението от Брюксел обаче големите заводи ще получат парите си със задна дата", увери
министър Петкова. По повод заплахите на бизнеса, че ще поискат оставката й заедно с тази на шефа на КЕВР Иван Иванов,
министърът отговори: "Всеки може да иска оставката на всеки". Министерството и правителството нямали никакво
отношение към определянето на цената на тока, нито към добавките и таксите. Всички те се решават от енергийния
регулатор. "Спазихме нашия ангажимент за наредбата за компенсирането на разходите за електроенергията. Ако има
някакви проблеми, КЕВР трябва да реагира", посочи Петкова.
Миналата седмица премиерът Бойко Борисов директно поиска отлагане на новите цени с един месец. "Ние не можем да
се месим в работата на енергийната комисия, нито е редно, нито искаме да го правим, но парламентарната комисия има
тези права да им каже как са правили ценообразуването", казва той по време на заседание на правителството.
На фона на заявките за "независимост" на КЕВР преди дни и икономическият министър Божидар Лукарски обеща "да си
поговорим сериозно с енергийния регулатор заради таксата за фирмите". Вчера комисарите бяха изслушани от
икономическата комисия в парламента. "Въвеждането на добавката "задължение към обществото" в нейния
първоначален обхват би довело до 160 милиона лева постъпления в НЕК. От продажбата на енергия в НЕК се очаква да
влязат 346 милиона лева", защити предложението си шефът на КЕВР Иван Иванов. По думите му таксата "задължение към
обществото" има такъв размер, защото трябва да покрие преференциалните цени. В таксата влизат разходи за зелен ток,
кафява енергия и за скъпата енергия по договорите с "Марица-изток" 1 и 3.
ОТЛАГАНЕ
Вместо договорите с двата американски теца да влязат в сила от юли и те да продават на НЕК по-евтин ток, контрактите ще
станат факт вероятно чак през август. Част от 23-те банки - кредиторки на строежа на новата централа "Марица-изток 1",
още не са одобрили споразумението, каза зам. енергийният министър Николай Николов. Чака се и съгласието на борда на
директорите. Подобна е и ситуацията с "Марица-изток 3". Изчисленията за новите цени на тока обаче са правени на базата
на допускания за обхвата на евентуално предоговорените контракти с двете централи. Те се съгласиха на отстъпки в цената
за разполагаемост, но поискаха НЕК да изчисти натрупаните към тях дългове. Става дума за около 700 милиона лева, които
БЕХ трябва да вземе назаем.
Вестник Капитал Daily
√ В ЕС е подновен дебатът за хармонизиране на данъците за бизнеса
Промените ще стават стъпка по стъпка и след консултации
Европейската комисия обяви в сряда План за действия (Action Plan), съдържащ поредица инициативи за хармонизиране
на данъчните правила за бизнеса в Европейския съюз и за ограничаване на практиката големите международни
корпорации да избягват плащането на данъци и принуждаването им да се отчитат пред бюджета там, където извършват
продажбите си.
Мерките се простират от нови стъпки като съставянето на общоевропейски списък на 30-те водещи световните територии,
предоставящи т.нар. данъчно убежище, до възраждането на плана за изработване на правила на ЕС за изчисляване на
корпоративния данък чрез т.нар. Обща консолидирана данъчна основа (Common Consolidated Corporate Tax Base, или
CCCTB).
Засега много от предложенията подлежат на подробно изясняване или са на ниво консултации, които може да не доведат
до нещо конкретно.
Защо сега
Инициативата на Брюксел съвпада с момент, когато страните членки се опитват да ликвидират бюджетните дефицити,
създадени от финансовата криза, и разкритията, че национални правителства са предоставяли специални данъчни
облекчения на мултинационални корпорации.
Тази ситуация се променя много трудно поради изискването каквито е да е реформи да стават с единодушното съгласие
на страните членки. Еврокомисията обаче намери заобиколен път – като използва правото си да спира незаконна
държавна помощ в казусите, когато правителства са давали данъчни бонуси на големи компании и са дискриминирали
останалите в бизнеса.
На това основание бяха започнати поредица разследвания срещу Apple в Ирландия и Amazon.com в Люксембург. Акцията
непрекъснато се разраства, като на 8 юни бе поискана нова данъчна информация от 15 държави, свързана с конкретни
компании.
В центъра на новите идеи е поредният опит да се постигне консенсус в ЕС относно общи правила за това как се изчислява
облагането на бизнеса. В отговор на критиките от Ирландия и Великобритания от еврокомисията обещават всичко да става
постепенно. Първо, ще се преговаря за единни правила, а едва след това идва най-спорната стъпка – дали данъчните
приходи да се преразпределят в ЕС според това къде протича реалната икономическа активност на компаниите.
Друга от представените идеи е обещанието да се изработят правила за практиката загубите на компания, натрупани в една
държава от ЕС, да могат да се балансират с печалбите ѝ в друга.
Каква е целта
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Според Европейската комисия мярката ще намали разходите на бизнеса, тъй като предприемачите няма да се занимават
с 28 различни национални правила. Освен това националните власти би трябвало да са по-прозрачни, когато стане дума
за методите за определяне на корпоративния данък, което пък да направи по-трудно привличането на големи компании
чрез предлагането на специални данъчни сделки в ущърб на партньорите от единния пазар.
Договарянето на общи правила за корпоративно облагане е много сериозно предизвикателство, защото националните
правителства имат право на вето по данъчните въпроси и бранят интересите си при споменаването на хармонизиране на
фискалните правомощия. Ирландският премиер Енда Кени например еднозначно заяви през март, че страната му е против
каквито и да било опити за въвеждане на единна основа за облагане с корпоративен данък.
Що се отнася до списъка с данъчни убежища, които "не сътрудничат" с властите от ЕС, той включва известни имена като
Хонконг, Барбадос, Панама и четири европейски територии и страни – Монако, Лихтенщайн, Андора и Гърнси. Брюксел
призовава страните членки да започнат да следят свързаната с тях бизнес активност и да помагат за общоевропейски
подход към тях.
Като припомня, че националните данъчни системи в Европа в основата си идват от 30-те години на ХХ век, еврокомисията
подлага на обществено обсъждане идеята компаниите да разкрият част от данъчната си информация, включително
разбивки страна по страна. Подобен режим вече действа при банките и в сектора на минното дело. Търсят се и нови
правила за спиране на практиката печалбата да се прехвърля към юрисдикции с много ниски данъци чрез вътрешни за
компаниите договори за доставки на услуги и стоки.
Какво иска да постигне Планът за действие:
- да се плащат данъци там, където се генерират приходи и печалби
- облагането да стимулира растеж, а не чрез конкуренция на национални данъчни основи
- преференциалният режим на една страна от ЕС не бива да води до загубени приходи в други
- честният бизнес не бива да е ощетен от онези, които избягват плащането на данъци
- трети страни да не помагат на компании да изнасят печалби от ЕС.
√ Четирима в надпреварата за БНБ. Радев - фаворит
Издигнатият от ГЕРБ финансист в МВФ вероятно ще получи подкрепа и от Реформаторския блок, ДПС и БСП
Четири кандидатури за управител на Българската народна банка (БНБ) бяха внесени в парламентарната комисия по
бюджет и финанси до следобеда на 17 юни, когато изтичаше срокът, даден за издигане на номинации. Очаквано сред тях
са финансистът от МВФ Димитър Радев, който е предложен първо от ГЕРБ, а след това и от Реформаторския блок.
Гуверньорът се избира с обикновено мнозинство и ако се съди по предварителните нагласи, на върха на БНБ ще застане
Радев. Освен управляващите две партии представители на ДПС и БСП заявиха пред "Капитал Daily", че най-вероятно ще
гласуват за него.
Изборът на нов управител е важен заради провала на сегашното ръководство по случая КТБ. Тя затвори преди година, след
като години наред мажоритарният й собственик Цветан Василев финансираше свои бизнеси с парите на депозантите, а
БНБ се правеше, че не го забелязва. Управителят Иван Искров цяла година не пое отговорност за случая.
Критики към надзора отправиха през последните месеци институции като Европейската комисия, Международния валутен
фонд, рейтинговите агенции. Сред първите му задачи ще бъде да подготви финансовия сектор за предстоящата оценка на
активите в банковата система и така наречените стрес тестове, които са планирани за началото на следващата година.
Следващият гуверньор ще трябва да възстанови доверието в банковия регулатор и да го интегрира в европейската единна
надзорна система
Номинациите на малките партии
Очаквано Патриотичният фронт издигна ректора на Висшето училище по застраховане и финанси Григорий Вазов. Внесена
беше и кандидатурата на Бисер Миланов. Първоначалната нагласа за него в Реформаторския блок беше, че той няма да
получи одобрение от останалите формации в партията, тъй като зад него стояха само от "Движение България на
гражданите", а за да излезе като номинация на блока, е нужно квалифицирано мнозинство. В сряда обаче Миланов
официално влезе в надпреварата като една от двете номинации на реформаторите. Оттам обясниха, че излизат с две
предложения, защото такава била практиката в държавите, към които се стремим - да се чуе концепцията на повече от
един кандидат. Според говорителя на партията Радан Кънев издигането на кандидат за управител на БНБ не е създало
напрежение в редиците. И че в зала ще гласуват и за двете кандидатури - на Радев и на Манолов.
БСП, която се канеше да издигне две номинации за гуверньор, се въздържа от участие в процедурата. Източници от
левицата казаха за "Капитал", че ще запазят своя кандидат за другото състезание - за подуправител и ръководител на
управление "Банков надзор", макар да нямат право да се месят в него. Изборът на екип е независимо право на новия
гуверньор. Парламентарната група на партията е имала среща с кандидата за управител на БНБ, издигнат от АБВ, Григорий
Вазов, но най-вероятно подкрепата си червените ще дадат за Димитър Радев.
Банкерът от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Камен Захариев, който бе заявил желание да участва
в конкурса за гуверньор и се радваше на добри отзиви от бизнес средите, не е сред номинираните в дадения срок, което
означава, че не е събрал необходимата политическа подкрепа.
Какво следва
Според одобрените преди седмица от парламента правила за избор на управител на централната банка номинации се
правят от парламентарно представени партии. Седмица след издигането им може да започнат изслушванията пред
комисията по бюджет и финанси. След като се запознае с концепциите им за работа, тя ще изготви доклад, който ще бъде
представен на депутатите в пленарната зала. Комисията няма да класира кандидатите, нито ще отправя препоръки преди
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гласуването. За следващ управител на БНБ ще бъде избран кандидатът, който спечели повече от половината гласовете, а
ако има двама с такъв резултат, печели този, събрал повече гласове "за".
След избирането му от Народното събрание новият управител на БНБ ще трябва да даде своето предложение за
подуправител, ръководещ управление "Банков надзор". Най-вероятно едновременно с това ще се пристъпи и към
номинация за управление "Емисионно", тъй като мандатът на досегашния титуляр Калин Христов също изтича през
октомври и изборът на наследник трябва да започне три месеца преди това.
Мандатът на настоящия гуверньор на централната банка изтича на 10 октомври, но очакванията са Иван Искров да подаде
оставка предсрочно, като в разговор с председателя на комисията по бюджет и финанси той е поел ангажимент да стори
това на 19 юни. Така следващият управител ще може да встъпи в длъжност веднага след избора, а поправките в Закона за
БНБ ще му гарантират пълен 6-годишен мандат на поста. Вторият вариант (ако Искров не подаде оставка) е новият
гуверньор да поеме централната банка на 10 октомври.
КАНДИДАТИТЕ
Димитър Радев е роден на 12 юли 1956 г. След като завършва висше образование през 1980 г., постъпва в дирекция
"Финанси на областите и общините" в Министерството на финансите. Няколко години по-късно става главен директор на
управление "Бюджет". От 1992 до 2001 г. е заместник-министър на финансите с ресор държавен бюджет и държавни
разходи. Министър по това време е Димитър Костов, който в момента е ръководител на управление "Банково" в БНБ. От
1995 до 2002 г. Димитър Радев е член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), а от
1998 г. е неин заместник-председател. През 2001 г., когато правителството на Иван Костов губи изборите, цялото
ръководство на финансовото министерство подава оставки - Кирил Ананиев, Пламен Орешарски, Николай Георгиев и
Димитър Радев. Новоназначеният за финансов министър от НДСВ Милен Велчев кани Радев да остане във ведомството, но
тогава той отказва. След 21 години в министерството Димитър Радев кандидатства за експерт в Международния валутен
фонд (МВФ) и започва работа там, но не от квотата на България, а след конкурс, който печели. В момента той е ръководител
на мисиите за техническа помощ на страните от Източна Европа, централна Азия, Близкия изток и Африка.
Номиниран от ГЕРБ.
Доцент д-р Григорий Вазов е роден през 1951 г. в Пловдив. Завършва Висшия финансов стопански институт "Димитър
Ценов" в Свищов, където по-късно става доцент. В периода 1991 - 1994 г. заема държавни постове като съветник на
министъра и заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 - 1994 г. е
председател на съвета на директорите на Балканбанк. Бил е член на съвета на директорите на Международната банка за
икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна
компания. Член е на надзорния съвет на ДЗИ. В момента Вазов е собственик на Висшето училище по застраховане и
финанси.
Номиниран от Патриотичния фронт
Бисер Миланов е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). От 1989 г. работи
в банковия сектор. До 2001 г. се занимава с управление на финансови активи и е един от основателите на Българската
дилърска асоциация. От 2001 до 2011 г. е председател на борда на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Има и
политическа обвързаност като член на изпълнителния съвет на "Движение България на гражданите". В телевизионно
интервю през юни миналата година, непосредствено след поставянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) под
специален надзор, Миланов заявява: "няма да има фалирали банки" и че в Първа инвестиционна банка (ПИБ) "няма
никакви проблеми. Имат налични ресурси и при необходимост - и свеж ресурс".
Номиниран от Реформаторския блок.
Виктор Йоцов е доцент в УНСС и е специалист по банкиране и моделиране на макроикономически процеси. Йоцов е
работил в централната банка като изпълняващ длъжността главен икономист и ръководител на дирекция "Икономически
анализи". Бил също съветник на шеф на Международния валутен фонд.
Номиниран от АБВ.
Вестник Преса
√ Нямам нищо общо с цената на тока, уверява Петкова
Министърът на енергетиката и изпълнителната власт нямат пряко отношение към проблема, който бизнесът изтъква цената на електроенергията. Това е в правомощията на КЕВР. С тези думи енергийният министър Теменужка Петкова
отговори на намерението на бизнеса да й иска оставката, ако КЕВР реши да вдигне цената на тока за индустриални нужди,
съобщава News.bg.
Петкова даде брифинг в ресорното ведомство по повод Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за
енергия от възобновяеми източници. Тя допълни, че с промяната в Закона за енергетиката ясно са поставили различията
между отделните органи. "КЕВР взема сама и независимо решенията си", увери Петкова. „Ако има нещо, с което не съм
изпълнила своя ангажимент, готова съм да го обсъдим с бизнеса", посочи тя. Енергийният министър уточни, че НЕК първа
възразила по отношение на доклада на КЕВР, изразявайки несъгласието си с този финансов модел.
Не всички предприятия обаче ще могат да се възползват от държавната помощ. За отстъпката могат да кандидатстват
предприятия, които за период от 1 година имат потребление на електрическа енергия над 30 гигаватчаса. Именно това
разгневи бизнеса, тъй като по-голямата част от предприятията няма да могат да се възползват.
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investor.bg
√ Ясна рамка за бъдещето на енергетиката ще успокои бизнеса, смятат експерти
Предложената за обсъждане наредба за облекчения на бизнеса сякаш повдига допълнителни въпроси и не решава
проблемите
Неяснотата в ценовите решения на енергийния регулатор, а и за бъдещето на сектора като цяло, е в основата на
напрежението от последните дни. Ценовото решение за рязко повишение на таксата „Задължения към обществото“ на
свободния пазар, чиято цел е да изравни условията на регулирания и на свободния пазар, изнерви бизнеса.
Всъщност мотивите и на бизнеса, и на КЕВР звучат разумно. От една страна счетоводната година започва на 1 януари и
приключва на 31 декември, а по средата – на 1 юли, се предлага рязко повишение на разходите.
От друга страна обаче досега битовите потребители са плащали по средно около 50 лева за мегаватчас, а на свободния
пазар размерът на таксата е 18,93 лева. Изявленията на председателя на енергийния регулатор Иван Иванов са, че
приемането на единната такса е просто възстановяване на справедливостта, а и подготовка за либерализацията на
енергийния пазар, когато таксите ще бъдат равни за всички потребители.
Напрежението се поражда от липсата на сигурност, коментира пред Investor.bg енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
Той препоръча да бъде изготвена ясна ценова рамка за определен период – например 4 години, в която да бъде описано
годишното увеличение на тока, защото такова е нужно, в какви рамки ще бъде.
Така и битовите потребители, и бизнесът ще могат да планират разходите си. Индустрията ще може да изготви план за
мерки за повишаването на енергийната ефективност или за закупуване на ново оборудване и други мерки, които да
намалят потреблението.
„Моментът е много критичен“, каза още Тасев и обясни, че енергийният регулатор не трябва да отстъпва от предложението
си, защото така ще бъде намален ефектът от предприетите мерки за намаляването на дефицита в Националната
електрическа компания (НЕК).
Тасев посочи още, че не трябва да има подпомагане на големия бизнес в момента, а на следващ етап, когато се види дали
предприетите действия – ограничаване на заводските и ВЕИ централите, както и намаляването на разполагаемостта за AES
Гълъбово и КонтурГлобул, ще дадат търсения резултат.
„Буфери не се виждат“, коментира експертът по отношение на изчисленията на експертите в КЕВР и на председателя на
енергийната комисия в парламента Делян Добрев, че недостигащите средства от таксата „Задължения към обществото“,
произтичащи от прилагането на наредбата за подпомагане на бизнеса, няма да натежат нито в НЕК, нито в другите по
веригата.
Тасев е категоричен - ако таксата е 40 лева и някой плаща 20 лева, то някой друг ще трябва да плати 60 лева, или в противен
случай приходите в НЕК няма да бъдат планираните.
Подготвената наредба за облекчение на големите потребители сякаш вместо да внесе яснота, повдигна още въпросителни.
Според предложението, изготвено от министерствата на икономиката, енергетиката и финансите от отстъпка от 85% от
зеления компонент на таксата „Задължения към обществото“ ще се ползват компаниите, надминали годишно потребление
от 30 гигаватчаса.
В мотивите към наредбата обаче липсват уточнения защо е избрано точно това потребление и дали размерът на
облекчението ще бъде един за всички.
Според член 28 от Закона за нормативните актове проектите трябва да съдържат мотиви, в които да бъдат посочени
причините, които налагат промяната, поставените цели, очакваните резултати от прилагането и финансовите и други
средства, необходими за прилагането на нова наредба, припомни икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ)
Калоян Стайков.
„Стабилизирането на енергийния сектор и подпомагане на икономиката е водещ приоритет в работата на правителството“,
пише в мотивите към решението, като се допълва, че правилата са разработени спрямо насоките на ЕК.
„Това все повече изглежда като предизборен ход - показваме на населението, че и бизнесът ще плаща, после облекчаваме
бизнеса, а след изборите вдигаме цените“, коментира още Стайков.
√ Кабинетът одобри въвеждането на дуалното обучение
Работодатели ще получават пари за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа
С промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) правителството предлага въвеждане на дуално обучение, съобщават
от пресслужбата на кабинта.
За целта за безработни лица без квалификация ще се предоставят суми на работодатели за всяко разкрито работно място
за обучение чрез работа.
С приетите промени се регламентира нов подход за разработване и финансиране на регионалните програми за заетост и
обучение. Всяка област ще представя само една регионална програма по определени критерии.
Предлага се възможност лицата, които предоставят посреднически услуги по заетост, да могат да кандидатстват за
предоставяне на суми за устройване на работа на безработни хора с увреждания или от други групи в неравностойно
положение за срок не по-малък от 12 месеца. Субсидираната заетост за младежи се увеличава от 12 на 18 месеца.
Предвиждат се средства за работодателите от селското стопанство за наемане на безработни лица на субсидирани работни
места.
Разширява се обхватът на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно
поведение на пазара на труда.
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Правителство предлага и отмяна на мерки в ЗНЗ като отпада месечното изплащане на суми на лица, започнали работа без
посредничеството на Агенцията по заетостта, които са били регистрирани като безработни и са получавали месечни
социални помощи. Няма да се субсидират и работодателите, наели безработни лица за обучение и работа на работното
място за времето, през което заетото лице е на обучение.
Очаква се предложените промени да създадат условия за подобряване достъпа до пазара на труда, особено за найуязвимите групи, чрез адаптиране на услугите към техните потребности.
Финансирането на предложените мерки ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и
социалната политика средства за активна политика на пазара на труда.
√ Наредбата за двата пакета медицинска помощ ще е готова до октомври
Разделянето не е свързано с икономии, заяви здравният министър
Предстои наредбата на Министерство на здравеопазването, която е свързана с основния и допълнителния пакет на
заболяванията, да бъде издадена през октомври. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Петър
Москов, цитиран от БТА.
Той посочи, че в момента текат три процеса - формиране на основен и допълнителен пакет на заболяванията, извеждане
на определени клинични пътеки от болничната в доболничната помощ и реалното остойностяване на дейностите.
Вчера депутатите приеха окончателно разделянето на два пакета медицински услуги, покриван от НЗОК, на основен и
допълнителен.
„Разделянето на основен и допълнителен пакет на заболяванията не е свързано с икономии, а с политика, насочена към
причинителите на лошите здравни показатели на населението”, обясни министър Москов. Няма нищо непрозрачно,
подчерта той и допълни, че хората трябва да имат бърз достъп до качествено лечение.
По отношение на реалното остойностяване на дейността Петър Москов обясни, че сега не е ясно защо НЗОК плаща
определена сума за дадена клинична пътека или клинична процедура, по какви критерии е определено, как се определя
възнаграждението на лекарите и др. Извеждането на някои заболявания за лечение в доболничната помощ ще спести
разходи, тъй като една процедура, извършена в болничната помощ, струва в пъти повече, отколкото в доболничната
помощ, каза министърът.
Стопанските разходи на болниците също подлежат на анализиране. Ще се конкретизира и какви са натоварванията на
апаратурата в различните лечебни заведения.
Минималната здравна осигуровка към момента е 16,80 лв, припомни министър Москов и изрази съмнение, че има хора,
които не могат да си платят здравните осигуровки.
Пациентите, които не са здравно осигурени, ще могат да възстановят своите права, след като платят вноските си за период
от пет години назад, приеха също вчера депутатите в Народното събрание.
Москов коментира и смяната на ръководството болница "Св. Анна". Според него в това не трябва да се търси нещо
необичайно. "Сменят се шефове на банки, което е обичайно, но като се смени директор на болница, изведнъж
представлява държавен въпрос. Нямам една причина за тази смяна, а 7 млн. и всички бяха в КТБ", каза той, цитиран от
Dnes.bg.
Здравният министър съобщи, че до 22 юни ще бъде осигурена 5-валентна и 6-валетна ваксина за деца. Това ще стане чрез
споразумение с Турция. По-рано бе съобщено, че съществува опасност децата да останат без ваксини до края на месеца.
"Осигурени са 100 хиляди ваксини. За следващата година има ясен сигнал към фармацевтичните фирми, че държавата
няма да се подаде на натиск и няма да търпи да й се извиват ръцете по отношение на ваксините", каза министърът.
√ Преките инвестиции към април са близо 41% от всички, привлечени през 2014 г.
БНБ ревизира данните за март нагоре над 2,6 пъти, а чуждите капитали за първото тримесечие са с 30% повече
спрямо първоначалните оценки
През април преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 67,8 млн. евро, като са с 12,3 млн. евро по-малко спрямо
отчетените година по-рано 80,1 млн. евро. За първите четири месеца на годината обаче привлечените от чужбина средства
достигат 523,5 млн. евро, като това са близо 41% от всички преки инвестиции, влезли в страната ни през миналата година.
Това показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ) за състоянието на платежния баланс към края на
април и изчисленията на Investor.bg.
Освен това централната банка ревизира в положителна посока данните за март над 2,6 пъти до 138,4 млн. евро. Повече се
оказват и капиталите, прекосили границата на страната ни само през първите три месеца на годината. За първото
тримесечие ПЧИ възлизат на 455,7 млн. евро при първоначални 317,3 млн. евро, т.е. повишение от 30,4%. Припомняме, че
всички данни подлежат на последващи ревизии.
Таблица: БНБ. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на
методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна
позиция“ на МВФ. Отрицателният знак при инвестициите в чужбина показва нетно нарастване на активите на българските
предприятия.
Разбивка по държави сочи, че за периода от януари до април най-големите преки инвестиции в страната са от Холандия –
464,8 млн. евро, Белгия – 53,4 млн. евро, САЩ – 27,5 млн. евро, Великобритания – 20,2 млн. евро, Гърция – 18,8 млн. евро
и Британските Вирджински острови, които са офшорна зона – 16,1 млн. евро. Отрицателният поток е за 116,6 млн. евро,
като е обобщен в графа „Други държави“.
За първите четири месеца дяловият капитал, т.е. чуждите инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в
местни предприятия и имоти, възлиза на едва 61,8 млн. евро, 0,7 млн. евро от които регистрирани само през април. За
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сравнение – през януари-април 2014 г. дяловият капитал е бил в размер на 89,4 млн. евро. Постъпленията от инвестиции
на чуждестранни лица в недвижими имоти се равняват на 17 млн. евро при 38,6 млн. евро година по-рано.
През април инвестициите в дългови инструменти, т.е. промяната в нетните задължения между предприятия с
чуждестранно участие и техните местни поделения, са за 53,7 млн. евро. От началото на годината са в размер на 408 млн.
евро при 281,9 млн. евро за първите четири месеца на 2014 г. Именно на по-високите инвестиции в дългови инструменти
се дължи прирастът на ПЧИ през периода.
Реинвестираната печалба се оценява на 13,4 млн. евро през април, като е почти без промяна спрямо същия месец на
миналата година. За четиримесечието капитализираната печалба възлиза на 53,7 млн. евро при 55,3 млн. евро за януариаприл 2014 г.
По предварителни данни преките инвестиции на български предприятия в чужбина за януари-април 2015 г. са за 31,2 млн.
евро спрямо 192,3 млн. евро година по-рано. Само през април те нарастват с 10,1 млн. евро при ръст от 65,3 млн. евро
през април миналата година.
В четвъртия месец на 2015 г. текущата и капиталова сметка излиза на плюс след дефицит спрямо месец и година по-рано.
Излишъкът е за 219 млн. евро при дефицит от 293,3 млн. евро, отчетен през същия месец на 2014 г., разкриват още данните
на централната банка. Статията е положителна и за първите четири месеца на годината. Излишъкът за този период е за
768,2 млн. евро при дефицит от 313,9 млн. евро към края на април 2014 г.
Само по капиталовата сметка има излишък от 318,1 млн. евро през април при дефицит от 4,8 млн. евро година по-рано. За
четиримесечния период статията също е положителна, като се равнява на 604,4 млн. евро при 122,1 млн. евро преди
година.
Текущата сметка е отрицателна и възлиза на 99,1 млн. евро при дефицит от 289,1 млн. евро за април 2014 г. заради
отрицателното търговско салдо, но от началото на годината статията е положителна. За този период стойността ù е 163,8
млн. евро при недостиг за 436 млн. евро в периода януари-април 2014 г.
През април финансовата сметка, която включва преките и портфейлните инвестиции, е положителна в размер на 542,4
млн. евро при отрицателни 94,5 млн. евро за април миналата година. За първите четири месеца статията е на плюс от 1,285
млрд. евро при отрицателни 272,5 млн. евро през същия период на 2014 г.
Към 30 април постъпленията от чужди туристи в страната възлизат на 436,6 млн. евро, като са с близо 17 млн. евро повече
спрямо първите четири месеца на 2014 г. През разглеждания период сумите, които българските туристи са похарчили при
пътуванията си в чужбина, се равняват на 265,5 млн. евро при 235,5 млн. евро година по-рано.
Като не се отчитат измененията, дължащи се на курсови или ценови разлики, резервните активи на БНБ се увеличават до
2,692 млрд. евро при намаление от 425,6 млн. евро за януари-април 2014 г.
Повишението е в резултат на ръста на валутните активи, включващи валутни депозити и ценни книжа и други вземания.
През април централната банка е инвестирала в монетарно злато още 200 хил. евро след подобни покупки през февруари
и март. Към края на април 2015 г. общата стойност на инвестициите в благородния метал нараства до 1,2 млн. евро от 600
хил. евро за периода януари-април 2014 г.
√ Финансовите корекции по европроекти ще могат да се обжалват по реда на АПК
Текстовете на закона за управлението на еврофондовете са публикувани за обществено обсъждане
Финансовите корекции по европейските проекти ще могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния
кодекс (АПК). Това е записано в проектозакона за управлението на средствата от Европейския съюз (ЕС), който е публикуван
за обществено обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg.
Становища могат да се изпращат до 30 юни.
По реда на Административно-процесуалния кодекс ще могат да се оспорват и други актове и документи на управляващите
органи на програмите, предвиждат текстовете.
Подготовката и приемането на такъв закон бяха замислени още по време на предишното правителство на Бойко Борисов.
Заради смяната на властта обаче работата по законопроекта беше “замразена” и потръгна отново към края на миналата
година по идея на вицепремиера в служебното правителство на Георги Близнашки Илияна Цанова.
Плановете текстовете да влязат в парламента през пролетта обаче не се реализираха заради забавянето на
междуведомственото съгласуване на проектозакона.
Без промени в системата за управление на еврофондовете
Генерална промяна в системата на управление на европейските средства не се предвижда. Всички започнали и
недовършени до влизането в сила на закона производства ще се довършват по досегашния ред.
Министерският съвет ще има шест месеца да подготви подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на
закона, включително реда за осъществяване на проверките на управляващите органи при съмнения за нарушения. С
допълнителен акт ще се определят и редът и механизмите за функционирането на новата система ИСУН 2020, за която е
предвидено да дава възможност за пълно електронизиране на процеса по кандидатстване и отчитане на проектите.
Системата ще обхване и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия
програмен период (2014-2020 г.).
За управлението на средствата от ЕС се предвижда да отговарят Министерският съвет, заместник министър-председател
или министър на европейските фондове и министърът на финансите.
Един и същ управляващ, сертифициращ или одитен орган може да бъде определен за няколко оперативни програми.
Доколкото това е приложимо съгласно европейското законодателство и при зачитане на принципа за разделение на
функциите, управляващият, сертифициращият и одитният орган се допуска да бъдат част от една и съща администрация.
Финансовите корекции
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Управляващите органи ще могат да започнат проверки за нередности по собствена инициатива при съмнения за
нарушения или по сигнал, предвижда проектозаконът. Записано е и изискване управляващите органи на оперативните
програми да поддържат регистър на постъпилите сигнали за нарушения.
Финансова корекция задължително ще се налага в случаите на установен конфликт на интереси на бенефициента, при
нарушаване правилата на държавната помощ, за нарушаване принципите на устойчивото развитие, за неизпълнение на
мерките за информация и комуникация.
Финансова корекция може да се извърши за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или
отделен разход, като на практика може да се отмени изцяло финансовата подкрепа от еврофондовете, записано е в новия
закон.
Предвидени са и глоби за длъжностните лица в органите за управление и контрол, които не спазват предвидените в закона
срокове. При първо нарушение санкцията е от 50 до 1 000 лева, а при второ – в двоен размер.
Срокове за плащанията
Управляващите органи ще извършват авансови, междинни и окончателни плащания въз основа на искане на
бенефициента, записано е в проектозакона. Авансовите плащания ще се осъществяват в двуседмичен срок, освен ако не е
предвидено друго, като от всички бенефициенти ще се изискват обезпечения. Срокът за междинните и окончателни
плащания е 90 дни след искането, което е подадено след верификация на разходите.
Финансирането с безвъзмездна финансова помощ се допуска да бъде прекратено едностранно от ръководителя на
управляващия орган, когато бенефициент не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден
за неговото сключване.
Предвижда се също така отговорните министри, представители на управляващите органи и на бенефициентите да
провеждат регулярни срещи на всяко тримесечие.
Подбор и класиране на проектите
Оценка и класиране на проектни предложения ще се осъществява на конкурентен принцип, от комисия, която се произнася
в срок от три месеца след назначаването и от ръководителя на управляващия орган, записано е в проектозакона.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за проекти, с които се постигат целите на съответните програми, и при
условията, определени в тях, записано е още в текстовете. При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ
може да бъде предоставена и за други проекти, които са класирани за финансиране в списък на управляващите органи.
В специална глава се уреждат въпросите за реда при избора на изпълнители. Процедура за избор с публична покана се
провежда, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на
одобрения проект и прогнозната стойност на поръчката, записано е в проектозакона.
Бенефициентите не провеждат процедура за избор с публична покана при придобиване или наемане на земя,
съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права, с изключение на
свързаните с тези сделки финансови услуги.
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