Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Васил Велев: Излизаме на протест заради безхаберието и узаконения грабеж в енергийната система
Имаме оглушително мълчание от страна на Обществения съвет, който се създаде, както и в парламента се прие един закон,
който влошава в някои аспекти ситуацията. Не бяха изпълнени и редица поети ангажименти. Всичко това ще доведе до
недопустим скок в цената на електроенергията, която индустрията нито може, нито иска да понася. Това каза за
предаването “Преди всички“ Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал,
който коментира предстоящият протест на бизнеса на 29 юли (сряда), който отново ще бъде срещу запазването на
добавката "задължение към обществото". В понеделник четирите представителни работодателски организации ще дадат
повече разяснения на специална пресконференция. Велев заяви:
Този скок е в резултат на узаконения грабеж, на продължаващите кражби в енергийната ни система, в резултат на
безхаберието и ние излизаме на протест. Този път няма да е символичен край работните места и в заводите, а с митингшествие във всички големи градове, включително и в столицата.
Велев поясни, че протестите ще се проведат пред областните управи и общинските управи в необластните градове, а в
столицата шествието ще се насочи към Министерски съвет, Комисията за енергийно и водно регулиране и парламента.
Очаква се хиляди да излязат по улиците, а на предстоящата пресконференция ще бъде обявено, че синдикатите не само
ще подкрепят протеста, но и ще се включат в него.
Това ще бъде един общ протест, с общи искания от различни гледни точки за неувеличаване на цената на енергията и за
реформи в сектора, допълни Васил Велев.
Ако протестът не е достатъчно ефективен, лидерите на шестте организации, четирите работодателски и двете синдикални
ще се съберат на 30 юли на съвместна пресконференция, на която ще бъдат съобщени следващите мерки, които ще бъдат
предприети в защита на исканията на бизнеса.
Подробности чуйте в звуковия файл.
cross.bg
√ Васил Велев: Излизаме на протест заради безхаберието и узаконения грабеж в енергийната система
Работодателските организации ще обявят днес намеренията си да протестират отново заради по-високите цени на тока.
Националният протест ще се проведе в сряда. Те подготвят отново спиране на мощности и блокада на пътищата.
Имаме оглушително мълчание от страна на Обществения съвет, който се създаде, както и в парламента се прие един закон,
който влошава в някои аспекти ситуацията. Не бяха изпълнени и редица поети ангажименти. Всичко това ще доведе до
недопустим скок в цената на електроенергията, която индустрията нито може, нито иска да понася.
Това каза в ефира на БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. Той
бе категоричен, че този път протестът няма да е символичен край работните места и в заводите, а с митинг-шествие във
всички големи градове, включително и в столицата.
Велев поясни, че протестите ще се проведат пред областните управи и общинските управи в необластните градове, а в
столицата шествието ще се насочи към Министерски съвет, Комисията за енергийно и водно регулиране и парламента.
Очаква се хиляди да излязат по улиците, а на предстоящата пресконференция ще бъде обявено, че синдикатите не само
ще подкрепят протеста, но и ще се включат в него.
Това ще бъде един общ протест, с общи искания от различни гледни точки за неувеличаване на цената на енергията и за
реформи в сектора, допълни Васил Велев.
Ако протестът не е достатъчно ефективен, лидерите на шестте организации, четирите работодателски и двете синдикални
ще се съберат на 30 юли на съвместна пресконференция, на която ще бъдат съобщени следващите мерки, които ще бъдат
предприети в защита на исканията на бизнеса.
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√ Бизнесът отново на протест заради цената на тока
Бизнесът е недоволен от приетите промени в закона за енергетиката и действията на Обществения съвет. Според АИКБ
тези мерки ще доведат до поскъпване на тока.
Всичко това ще доведе до недопустим скок в цената на електроенергията, която индустрията нито може, нито иска да
понася, обяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал.
Той коментира предстоящия протест на бизнеса на 29 юли (сряда), който отново ще бъде срещу запазването на добавката
"задължение към обществото".
В края на миналия месец КЕВР реши да премести началото на ценовия период за електроенергията с месец - от 1 август.
Целта бе да бъдат приети промените в Закона за енергетиката, които да не позволят покачването на цената на тока,
особено за бизнеса. Там заради такса "обществена добавка" токът можеше да поскъпне с до 20%.
В понеделник четирите представителни работодателски организации ще дадат повече разяснения на специална
пресконференция.
Велев заяви, че поскъпването на тока е в резултат на узаконения грабеж, на продължаващите кражби в енергийната ни
система, в резултат на безхаберието.
Този път протестът няма да е символичен край работните места и в заводите, а с митинг-шествие във всички големи
градове, включително в столицата, допълни Велев.
На 26 юни повече от 1000 големи компании спряха производство за около час в знак на протест срещу плановете за 13 до
20% увеличение на цената на тока.
Сега Велев поясни, че протестите ще се проведат пред областните и общинските управи, а в столицата шествието ще се
насочи към Министерски съвет, Комисията за енергийно и водно регулиране и Парламента.
Очаква се хиляди да излязат по улиците, а на предстоящата пресконференция ще бъде обявено, че синдикатите не само
ще подкрепят протеста, но и ще се включат в него.
Това ще бъде един общ протест, с общи искания от различни гледни точки за неувеличаване цената на енергията и за
реформи в сектора, допълни Васил Велев.
Ако протестът не е достатъчно ефективен, лидерите на шестте организации, четирите работодателски и двете синдикални,
ще се съберат на 30 юли на съвместна пресконференция, на която ще бъдат съобщени следващите мерки, които ще бъдат
предприети в защита на исканията на бизнеса.
blitz.bg
√ Работодателите: Излизаме на протест заради безхаберието в енергийната система
Този скок на цените е заради узаконения грабеж и продължаващите кражби
„Имаме оглушително мълчание от страна на Обществения съвет, който се създаде, както и в Парламента се прие един
закон, който влошава в някои аспекти ситуацията, не бяха изпълнени и редица поети ангажименти.
Всичко това ще доведе до недопустим скок в цената на електроенергията, която индустрията нито може, нито иска да
понася.”
За БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, който коментира
предстоящият протест на бизнеса на 29 юли (сряда), който отново ще бъде срещу запазването на добавката задължение
към обществото. В понеделник четирите представителни работодателски организации ще дадат повече разяснения на
специална пресконференция. Велев заяви: "Този скок е в резултат на узаконения грабеж, на продължаващите кражби в
енергийната ни система, в резултат на безхаберието и ние излизаме на протест. Този път няма да е символичен край
работните места и в заводите, а с митинг-шествие във всички големи градове, включително в столицата."
Велев поясни, че протестите ще се проведат пред областните оправи и общинските оправи в необластните градове, а в
столицата шествието ще се насочи към Министерски съвет, Комисията за енергийно и водно регулиране и Парламента.
Очаква се хиляди да излязат по улиците, а на предстоящата пресконференция ще бъде обявено, че синдикатите не само
ще подкрепят протеста, но и ще се включат в него. "Това ще бъде един общ протест, с общи искания от различни гледни
точки за неувеличаване цената на енергията и за реформи в сектора", допълни Васил Велев.
Ако протестът не е достатъчно ефективен, лидерите на шестте организации, четирите работодателски и двете синдикални,
ще се съберат на 30 юли на съвместна пресконференция, на която ще бъдат съобщени следващите мерки, които ще бъдат
предприети в защита на исканията на бизнеса.
Радио Фокус
√ Васил Велев: Работната заплата трябва да се определя на пазара на труда, а не административно
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за предаването „Добро
утро, България“ на Радио „Фокус“
Водещ: Минималната работна заплата да е между 35 и 55 процента от средната за страната, като не пада под линията на
бедност, и всяка година расте, поне с ръста на инфлацията. Така правителството предлага да се увеличава минималната
заплата. Предстои идеята да се съгласува със социалните партньорите. Каква е позицията на работодателите? Това ще
разберем в следващите минути от разговора с председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
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Велев. Г-н Велев, от вашата Асоциация изразихте несъгласие с предложението на правителството. Какви са възраженията
ви?
Васил Велев: Възраженията са следните – ние имаме пазарна икономика и работната заплата се определя на пазара на
труда. В нашата пазарна икономика, обаче станаха много факторите, които всъщност ни карат да се съмняваме, че има
функционираща пазарна икономика, защото има стремеж минималната работна заплата да се определя административно
и то все с по-високи стойности, които не са адекватни за редица икономически сектори. Цената на ел. енергия се определя
непазарно, а цените, по които ние продаваме продукцията, са на пазара. Т.е. получава се едно сериозно разминаване,
което ни кара да се съмняваме, че изобщо имаме функционираща пазарна икономика. Средната работна заплата е пазарна
величина и съотношението на минималната към средната у нас вече е 50%. Тук отчитам процентите за прослужено време,
които безспорно трябва да се начисляват заради рудимента в нашето законодателство.Това е единствената страна в ЕС,
която има задължителни административно определени проценти за прослужено време, т.е. 50 процента е минимална към
средна вече, а за 20 области това съотношение е над 60 процента. В 2/3 от страната съотношението е 60 процента. Няма
такова съотношение в ЕС, в ЕС няма и 55 процента. Разумният диапазон е между 30 и 40 процента, а ние отдавна сме го
подминали, и продължаваме да растем административно, което води до забрана за назначаване на работа на
нискоквалифициран персонал. Това е една дискриминация към хората с ниска квалификация. Те или биват уволнявани,
или минават в сивия сектор, защото не могат в съответния икономически сектор да изработят тази минимална заплата,
която административно се определя.
Водещ: Т.е. в този случай безработицата се увеличава?
Васил Велев: В този случай има пряка корелация, значима статистически, което е абсурден факт, между равнището на
минимална заплата и равнището на безработица. Съотношението между минимална и средна колкото е по-голямо,
толкова е по-голяма безработицата,толкова е по-голям сивият сектор. Това е абсолютен факт и когато искаме да
подпираме отдолу ниските доходи, а оттам и всички доходи, трябва да си даваме сметка, че с това увеличаваме
безработицата и сивия сектор и нека да избираме кое е по-доброто. Ако имаме ниска безработица, тогава ситуацията е
една, но при нас безработицата все още далеч не е ниска. Тя е много далеч от стойностите, които бяха преди кризата 20072008 година.
Водещ: В тази връзка какъв трябва да бъде механизмът за определяне на минималната работна заплата? Кои фактори
трябва да бъдат взети предвид?
Васил Велев: Всъщност нашето предложение е средното – минималната работна заплата да се определя по сектори чрез
договаряне от социалните партньори. Работодателите и синдикатите в колективните трудови договори да определят
равнището на минималната работна заплата за съответния сектор. Тогава за IT сектора това може да е и 600 лева, за
текстила, за туризма може да е под сегашната минимална работна заплата, като средно претегляната ще бъде по-висока
може би, отколкото очакват синдикатите и Министерството на труда, но тя ще бъде много по-адекватна. Междувпрочем
това е добрата практика в редица европейски страни, където безработицата е много по-ниска и където доходите са много
по-високи. Именно договаряне между социалните партньори по икономически сектори и правителството валидира тези
постигнати договорености. Там, където няма да има договор по една или друга причина, ще има такива сектори, където
няма да може да се стигне между споразумение, там вече правителството ще определи минималната работна заплата в
съответствие с договорените в останалите сектори, като очевидно това трябва да бъде минималната минимална работна
заплата, договорена някъде.
Водещ: В публичното пространство неведнъж се е появявала идеята за премахване на минималната работна заплата.
Някои икономисти в България са изразявали тезата, че това би било работещо решение. Какво смятате Вие?
Васил Велев: Ние сме категорично сигурни и твърдим, че там, където няма минимална работна заплата, има по-ниско
равнище на безработица, по-висока заетост и по-високи доходи. Това е абсолютен факт, който не се променя във времето,
независимо от това, какъв е икономическият цикъл – дали сме в подем, или сме в криза. Ние сме представили такива
данни на Министерство на труда и всъщност в страните, в които няма въобще минимална работна заплата, се процедира
точно по този начин – тя се договаря в колективните трудови договори. Така е в Австрия, така е в Дания, така е в редица
други страни от Северна Европа, но и в Италия, в Кипър.
Водещ: В България има ли почва тази идея?
Васил Велев: Защо да няма? Според нас има. Даже има много по-голяма почва, отколкото на други места, тъй като при нас
има механизъм за договаряне на минимални осигурителни доходи – нещо, което в повечето останали европейски страни
не съществува като практика. Т.е. и без това синдикати и работодатели, браншовите им организации, договарят такива
минимални прагове по икономически дейности по различни категории персонал. И защо една от тези договорености да
не бъде за минималната работна заплата в тази икономическа дейност? Това е нещо, което се прави повече от 10 години
в България, просто трябва да се направи следващата крачка.
Водещ: От един от синдикатите, КТ „Подкрепа“, вчера настояха да се преразгледа линията на бедност, тъй като не
гарантира покриване на основните жизнени нужди. Смятате ли, че има такава необходимост?
Васил Велев: Вижте, много зависи от това, как се дефинират основните жизнени нужди и ние твърдим ,че няма пряка
връзка между работни заплати и социални помощи. В случая работната заплата е нещо, което се изработва. То трябва да
се изработи. Хората, които имат по-нисък социален статус, по-ниски доходи, които са под някакъв определен минимум,
трябва да получават социални помощи от бюджета, а не работната заплата да служи за това. Работната заплата е пазарна
величина и тя е заплата, която трябва да се изработи. Тя не може да бъде социална помощ.
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√ ЦЕНОВАТА ДОБАВКА "ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВОТО" НЕ ПАДА. РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПАК СЕ ВДИГАТ НА ПРОТЕСТ,
РАБОТНИЦИТЕ ИМ СА ДО ТЯХ.
ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ: НА 29 ЮЛИ 2015 ЩЕ ИМА НОВИ РАБОТОДАТЕЛСКИ ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ЦЕНАТА НА ТОКА
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯВИХА С ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НА 29 ЮЛИ 2015 Г.,
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НОВАТА ВЪЛНА ОТ ПРОТЕСТИ.
На 26 юни 2915 г., в Стара Загора беше проведен мащабен протест срещу цените на електроенергията. Работодатели и
работници вървяха един до друг по време на протеста. Впоследствие се разбра, че част от желаещите да се включат в
шествието са били върнати от съображения за сигурност. На протестите на 29 юли 2015 г., вече НИКОЙ няма да бъде върнат,
обявиха работодателите. Спирането на мощности - консуматори на електроенергия също няма да бъде съгласувано с ЕСО.
На протест като на протест
Днес, 23 юли 2015 г., четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на
предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката "задължение към обществото" (ЗкО) в цената на тока и
констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен
резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на
дефицитите!Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на
цената ЗкО ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и
дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия.
При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще
остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото
изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане.В тази връзка, национално
представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от изпълнителната и законодателна
власт по следните основни искания:
Запазване на сегашната цена на добавка "задължение към обществото" до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които
водят до неефективно управление;
Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и
намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за "задължения към обществото", защото те ще доведат до загуби за българското
общество!Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00
часа! Но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите.
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
econ.bg
√ Среща на работодателските организации относно планираното повишаване на ценовата добавка „Задължение към
обществото“
На 27 юли 2015 г., понеделник, от 11.00 часа, в заседателната зала на БСК четирите национално представителни
работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, ще представят общата си позиция относно планираното
повишаване на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август т.г.
На пресконференцията ще получите и подробна информация за насрочения за 29 юли т.г., сряда, втори национален
протест за реформи в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията.
В пресконференцията ще участват:
1. АИКБ: Добрин Иванов - изпълнителен директор, и Теодор Дечев - директор "Индустриални политики"
2. БСК: Камен Колев – заместник-председател
3. БТПП: Александър Димитров – директор „Икономически анализи и политики“
4. КРИБ: Евгений Иванов – изпълнителен директор
5. БФИЕК: Константин Стаменов – председател на УС
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√ БИЗНЕСЪТ ОТНОВО ЩЕ СПИРА МОЩНОСТИ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ
Четирите работодателски организации ще обявят днес намеренията си да протестират отново заради по-високите цени на
тока. Националният протест ще се проведе в сряда. Те подготвят отново спиране на мощности и блокада на пътищата.
Енергийният регулатор тази седмица трябва да реши какво ще е увеличението на цената на тока, но със сигурност ще има
ръст при така наречената такса "задължение към обществото", която ще се плаща от бизнеса.
Работодателите обявиха, че не са доволни от мерките на управляващите да спрат увеличението на цената на
електроенергията, въпреки проведените преговори и затова излизат отново на протест.
Новите цени на тока трябваше да влязат от 1-ви юли, но бяха замразени за 1 месец.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ 82 милиона лева са загубите за българското земеделие от руското ембарго
82 милиона лева са загубите за българското земеделие от руското ембарго. Това съобщи по БНР земеделският министър
Десислава Танева. По думите ѝ 44 милиона са загубите в млечния сектор, в плодове и зеленчуци – 22, останалите в сектора
на месата и преработката.
"За тази една година от въвеждането на руското ембарго до края на юни преките сделки, които щяхме да имаме, ако не
беше това руско ембарго, е на стойност не повече от 10 милиона евро. Най-доброто решение е тези санкции да отпаднат",
коментира тя и поясни: "На 7-ми септември се свиква специален съвет на министрите на земеделието само на тема мляко
и мерки за подкрепа и ние се надяваме, че искането, което имаме още от декември, да бъде по някакъв начин
удовлетворено, за да компенсираме доходите."
Министър Танева коментира също и протестите на земеделците от петък. Според нея вероятно е имало по-приемлив
вариант за всички страни за въвеждане на мерки за контрол върху риска от контрабандата на гориво.
"На практика става въпрос за т.нар. ведомствени бензиностанции, които в по-голямата си част са бензиностанции, които
са изградени по времето на т.нар. ТКЗС-та, когато се обработваше земеделската земя под тази форма. След това тези
ведомствени бензиностанции станаха обекти, с които земеделските производители зареждаха машинния си парк за
дейностите си и техният режим не е приравнен, като изисквания и условия, на които отговарят на т.нар. търговски
бензиностанции. Министерство на финансите предприема всички мерки за ограничаване на контрабандата. Със сигурност
трябва да знаем обаче, че не земеделието и не този сектор е секторът, които провокира контрабандата", поясни
земеделският министър.
"Може би е трябвало да има едно разграничение по отношение на обемите на вкопаните цистерни на т.нар. ведомствени
бензиностанции. До края на август трябва да влезе в сила това изравняване на режима на контрол от страна на държавата,
на изисквания за експлоатация на всички обекти, в които се продава гориво", разкри Танева.
√ Ангелкова: За първи път България ще има програмата за реклама, която ще се изпълнява
За първи път България ще има програмата, за реклама на страната, която ще се изпълнява. Това каза по време на
парламентарен контрол министърът на туризма Николина Ангелкова в отговор на въпрос свързан с рекламна кампания,
предаде Фокус.
По думите й, тази кампания се случва 6 до 12 месеца преди туристическия сезон и това ще позволи по–доброто планиране
на туристическия сезон.
„Министерството на туризма вече работи по планирането и работата по новите информационни материали за
промотиране на страната ни за следващата година в съответствие с националната кампания за реклама“, обясни министър
Ангелкова. Според министърът Министерството на туризма се старае да прекрати рекламата на страната по време на
активния туристически сезон.
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Вестник Труд
√ 500 работници, наети с договори за 1 ден
Близо 500 еднодневни трудови договори за наемане на работници в селското стопанство са издадени само за 4 дни. Това
показва справка на Главната инспекция по труда, която заверява и отчита контрактите. Договорите бяха регламентирани с
последните промени в Кодекса на труда и се прилагат от началото на миналата седмица.
Най-много договори са издадени в Добрич (201), Силистра (99) и Шумен (84). В Пловдив и Бургас са сключени по 50
контракта.
С еднодневни договори могат да наемат работници единствено регистрирани земеделски производители при това само
за прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С един работник могат да се сключват
еднодневни договори за не повече от 90 дни годишно.
Възнаграждението за един ден труд е около 18 лв. От тях 4 лв. се удържат за вноски за пенсия и трудова злополука, а
останалите 14 лв. са надницата за работещия. Хората, които работят по този начин няма да губят право на социални
помощи, увериха от
социалното министерство. Ведомството очаква до края на година с такива договори
да се наемат между 60 000 и 100 000 души.
√ Кризата с Гърция удари втората пенсия у нас
Частните пенсионни фондове са постигнали 5% средна годишна доходност при инвестирането на осигуровките за втора
пенсия според статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) за периода 28 юни 2013 г. - 30 юни 2015 г.
Резултатите на универсалните фондове значително надхвърлят инфлацията и са над 3 пъти по-високи от лихвата, която
носят банковите депозити. Според най-актуалните данни на БНБ вложенията на домакинствата имат 1,63% средна годишна
доходност.
Сравнението с данните на КФН към края на март обаче показва, че резултатите на пенсионните фондове се влошават.
Тогава средната им годишна доходност е била 6,72%.
“Причината е спадът на международните капиталови пазари през последните месеци заради неяснотата в преговорите
между Гърция и нейните кредитори. Част от нашите инвестиции са извън България и тези колебания няма как да не се
отразят”, коментира София Христова, гл. изп. директор на пенсионната компания “Алианц България”, пред “Труд”.
Данните показват, че доходността на фондовете е започнала да намалява в началото на април, но от средата на юли
трендът се е обърнал. Според бранша ситуацията се е стабилизирала и засега няма сигнали за негативно развитие в
бъдеще.
Вестник Капитал Daily
√ Конституционния съд ще решава съдебната реформа
Това беше цената, на която ДПС се съгласи да подпише компромисния проект за промените в основния закон
Новият и доста по-ограничен спрямо първоначално предложения проект за съдебна реформа тръгна, след като в петък
събра подписите на необходимото конституционно мнозинство от 180 депутати за промените в основния закон. До него
се стигна след "историческия" по думите на Радан Кънев от Реформаторския блок компромис с ДПС.
В срок от един месец промените трябва да бъдат приети от временната парламентарна комисия в парламента и внесени
за гласуване в пленарната зала. Дали обаче ще бъдат окончателно одобрени през септември, както се очаква, ще зависи
от Конституционния съд (КС), до който народните представители ще се допитат за измененията между двете четения.
Нова "задълбочена дискусия"
Компромисният вариант предвижда разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и прокурорска колегия, като
пряко избраните от гилдията членовете на съдийската да бъдат в съотношения 8:5 спрямо избраните от парламента,
докато за прокурорската съотношението е 6:6.
Двете колегии ще взимат решенията си поотделно, а не на общ пленум, а Инспекторатът към ВСС ще може да проверява
имотите на магистратите и да следи за конфликт на интереси при тях. Предвижда се и Висшият адвокатски съвет също да
да може да сезира КС.
Правосъдният министър Христо Иванов коментира постигнатото споразумение за промените в конституцията като
"изключително добър междинен резултат", тъй като реформата минавала на следващото ниво. По думите му осигуреното
преминаване на промените на първо четене означава, че ще може да има по-спокойна и задълбочена дискусия с
политическите сили за отпадналите идеи като по-кратния мандат на ВСС и явното гласуване. "Минаваме на второ ниво на
играта. Сърцевината на промените остава, не бива да остава съмнение за съглашателство. Постигнахме много високо ниво
на сигурност, че тези промени ще минат, тъй като подписалите този проект много трудно ще се отметнат", заяви
министърът по БНТ в петък, като добави, че ще се концентрира върху следващата стъпка - промените в Закона за съдебната
власт.
Междувременно конституционните съдии ще трябва да отговорят на два въпроса: допустимо ли е разделянето на Висшия
съдебен съвет (ВСС) на две колегии и приемливо ли е половината членове на прокурорската да са избрани от парламента.
Именно на тези промени ДПС се противопоставяше категорично и отстъпката му да ги подкрепи се дължи на съгласието
на бъде попитан КС.
Залогът на ДПС
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Разделените мнения по въпроса може ли да се променя структурата на ВСС от обикновено НС кореспондират и с две
досегашни решения на Конституционния съд - от 2003 г., според което това може да стане само с Велико народно
събрание, тъй като ВСС е част от институциите, представляващи формата на държавно управление, и от 2005 г., според
което, ако промените са насочени към преструктуриране, оптимизиране и прецизиране на отделни функции на органите
на съдебната власт, не представляват промяна във формата на държавно управление и могат да бъдат извършени от
обикновено Народно събрание.
Според юриста Кристиан Таков, който преподава право в СУ "Св. Климент Охридски", "най-черният сценарий" е КС да
блокира конституционните промени с мотива, че се изисква Велико народно събрание. По думите му това означава, че
"ДПС ще е взело поредната си жертва от българските държавни институции в името на съхранената си значимост". Таков
припомни, че това са същите конституционни съдии, които съхраниха със скандално решение депутатското място на Делян
Пеевски, след като изборът му от парламента за шеф на ДАНС беше отменен.
√ До 40 хил. лв. може да струват на земеделците новите нивомери за горива
В петък селскостопански машини се наредиха по бензиностанциите в цялата страна, за да демонстрират какво
следва след 31 август
Между 35 и 40 хил. лв. може да струва на земеделските производители да приведат ведомствените си бензиностанции в
съответствие с новите законови разпоредби. Според Георги Милев, председател на Националната асоциацията на
земеделските арендатори – Плевен, само фискалните устройства струват между 7 и 15 хил. лв. По неговите думи много от
цистерните, които се ползват в момента за зареждане на машините, не са пригодени за тази промяна и ще трябва да се
купуват нови. "Освен това използваните в момента колонки са на 30-40 години и също не позволяват да се сложи фискално
устройство. И те трябва да се сменят", обясни още Милев.
Според него наредбата на Министерството на финансите за въвеждане на нивомери и фискални устройства ще засегне
финансово около 20 хил. земеделски производители в страната. Земеделците предупредиха, че след 31 август, когато е
крайният срок за инсталирането на нивомерните системи с връзка с Националната агенция за приходите (НАП), може да
се очакват опашки по бензиностанциите в цялата страна, тъй като много от производителите няма да могат да изпълнят
изискванията и ще трябва да зареждат на бензиностанциите.
Предупредителен протест
В петък хиляди земеделски машини (по оценки на организаторите) се наредиха по търговските обекти за зареждане в
цялата страна, за да покажат нагледно каква би била ситуацията след 1 септември. "Сега сме на финала на жътвата, а освен
това не е дошъл крайният срок. Затова излязохме само с големите машини. Но наесен, когато дойде време да приберем
реколта от 10 млн. декара, засети с царевица и слънчоглед, и започнем сеитбата на новата рапица и пшеница, всички
машини - и малките трактори, и комбайните, преди да тръгнат за полето, ще минават да зареждат през търговските
бензиностанции", каза Георги Милев.
Според него мотивът, че с въвеждането на по-строг контрол върху ведомствените бензиностанции ще се бори
контрабандата, "е, меко казано, смехотворен". "Има 4 производителя и 30 вносителя. А вместо да се контролират тези
фирми, ще се контролират 30 хил. обекта за зареждане. Къде е логиката", пита реторично Милев.
Председателят на плевенската структура обясни пред "Капитал", че между 24 декември и 10 юни е имало пет срещи в
Министерството на финансите, но там те не са чули нито един обоснован аргумент за необходимостта да се въведат
нивомери при обектите за зареждане за собствена сметка. "Обещаха да вземат предвид нашите аргументи, но това не
стана. А след промените в Наредба 18-Н от министерството отказват да комуникират с нас", обясни Георги Милев.
От земеделския сектор поставят под съмнение и анализа на Министерството на финансите, с който ведомството на
Владислав Горанов се опита да обоснове решението си. Там е записано, че земеделският сектор ощетява държавата, като
не отчита над 1 млн. литра гориво всяка година. "Оказа се, че "експерт от една асоциация", която има много силно лоби
навсякъде, е сбъркал при пресмятането. И вместо 250 млн. литра той ги е умножил по 4, защото всеки ваучер има четири
отрязъка", обясни зърнопроизводителят.
Асоциациите в бранша са показали своите разчети на финансовото министерство и по думите на Милев са успели да
докажат, че анализът е напълно грешен. "Всеки литър гориво, влязъл в стопанския двор, се отчита и в НАП до нула часа на
деня, следващ деня на пристигането му. При това двустранно – и от доставчика, и от получателя", обяснява още той.
Явно недомислие
Според министъра на земеделието Десислава Танева този сектор не е отговорен за контрабандата. Според нея е трябвало
да има разграничение за обемите на вкопаните цистерни на т.нар. ведомствени бензиностанции. В сегашния вариант на
наредбата, обнародвана на 30 юни в Държавен вестник, има изключения за резервоари с вместимост до 1000 литра и
годишно потребление до 2000 литра. Според представители на земеделския сектор обаче това е недостатъчно, тъй като
старите подземни цистерни, които се използват в момента, са масово над този лимит.
В тази връзка от Реформаторския блок предложиха законодателни промени, които предвиждат да отпадне задължението
за земеделските производители, които имат съдове за горива до 10 тона и годишно потребление до 15 тона, да монтират
измервателни устройства, свързани със системата на НАП. В мотивите към проекта е записано, че много от новите машини
са с резервоари, надхвърлящи заложените в наредбата 1000 литра и достигат до 1500 литра и повече.
√ Лозарите ще получават субсидии по нови критерии
Работна група подготвя промени в наредбата, с които да се въведе класиране на кандидатите
Промени в начина на избор за проекти по лозарската програма трябва да направят разпределението на парите от нея посправедливо и да намалят вероятността от загуба на европейски средства. Това стана ясно от думите на Красимир Коев,
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директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Пред "Капитал Daily" Коев съобщи, че в момента се
обмисля какви точно да бъдат промените, като предстои те да бъдат обсъждани от редовната работна група, заета с
програмата за подпомагане на винаро-лозарския сектор. Конкретни текстове все още няма, тепърва ще се дискутират
различни предложения.
Досегашната практика
В момента начинът на прием и избор на кандидатите води до много изкривявания. Редът за прием и подпомагане е
определен по Наредбата за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за лозаро-винарския сектор. За
да се промени той, трябва да се направят промени в наредбата, което може да стане бързо, тъй като се приема само от
Министерството на земеделието и храните, без да минава през парламента. Сега приемът на проекти става по няколко
пъти в годината, след нареждане от Държавен фонд "Земеделие", който преценява, че има финансов ресурс за
разпределяне. Фондът изпраща писмо до ИАЛВ да отвори прозорец за прием на документи – преди няколко месеца
лозари се оплакаха от краткото време между обявяването и отварянето, но последния път съобщението беше пуснато
достатъчно рано. ИАЛВ издава удостоверение на кандидатите, с което казва, че те действително имат лозя или използват
земи, на които могат да се засадят лозя. С това удостоверение се подава проект до ДФ "Земеделие". Издаването на
удостоверение понякога се забавя и кандидатите не могат да се възползват от текущия прием за субсидии.
Удостоверенията важат за следващите приеми, така че те могат да почакат, докато се отвори прозорец.
Идеите за промени са приемът на заявки за удостоверения през ИАЛВ да продължава целогодишно – така който иска да
кандидатства, може да подаде искане за издаване на удостоверение по всяко време.
Класиране по точки
Друга промяна, която се обсъжда, е въвеждането на критерии за класиране. В момента по правилата първият по подаване
на документи е първи по избор за субсидия. По думите на Коев се обмисля да се приеме форма на класиране, която да
дава определени точки на кандидатите. Все още се обсъжда каква точно да е системата за оценяване и класиране, като
работната група ще дискутира различни варианти. По думите на Коев те са отворени и за външни мнения от всички,
засегнати от програмата.
Единият вариант, който от ИАЛВ обмислят, е даването на повече точки на кандидатите, които ще отглеждат традиционни
местни сортове. В момента по данни на ИАЛВ най-голяма част от лозовите насаждения в България са заети от сортовете
каберне совиньон и мерло и много по-малко са местните сортове. В последните години много специалисти препоръчват
България да се представя на винения бранш именно с местни сортове, а не с широко разпространени, които се отглеждат
по целия свят.
Друг вариант за даване на допълнителни точки е подкрепата за райони, в които икономически е по-лошо от средното ниво
и лозарството е слабо застъпено, но има дадености да се развива.
Такъв например е Северозападна България, както и големи райони от Северна България. Най-вероятно допълнителни
точки ще се дават на Северозападна България, разказаха участници в работната група. Допреди 25 години това е един от
най-силно развитите лозаро-винарски региони, но постепенно емиграцията и неуспешната приватизация на местните изби
унищожиха много от насажденията. В последните години лозарство и винопроизводство се развива основно в Южна
България, която се възприема като по-благоприятна за червени вина. Там са концентрирани големи лозови масиви и
големи производители. В северната част на страната остават по-бутикови производства и сравнително малко на брой изби,
които предлагат големи количества.
За големи и за малки
Засега няма предложение да се налага горна граница на проектите, нито да се ограничават до един проект на един прием
за субсидия. На теория е възможно един или двама кандидати да изчерпят целия бюджет за един прием. На практика – в
последните няколко приема имаше малко на брой лозари, които биваха одобрени за проекти, заемащи голяма част от
финансирането. Ограничения за брой проекти няма да се правят, тъй като едно лозе или парцел земя означава един
проект, а ако не е комасиран парцел, за всеки трябва да се подават отделно документи. Един от недостатъците е, че
първият по подаване на документи е първи по право за получаване на пари. Критериите за класиране трябва да намалят
тази зависимост.
Освен това сериозен недостатък е текстът в наредбата, който изисква подаването на банкова гаранция, но за нея фонд
"Земеделие" може да чака до няколко месеца, разказаха кандидат-лозари. Ако някой подаде проект, той тепърва може
да си търси гаранция и не е задължително в документите му да има гаранция от финансова институция. Такава се подава
по-късно, но след като е внесъл проекта за определена сума, тя се смята за "заета" и ДФ "Земеделие" спира да приема
заявления, когато се подадат достатъчно проекти, изчерпващи бюджета за приеме. Възможно е някои от кандидатите да
не осигурят банкова гаранция, тогава с голяма вероятност парите ще бъдат изгубени за България. Това може да се избегне,
ако се приемат повече проекти, отколкото е стойността на бюджета, и по-късно те са класират по различни критерии. По
последния прием финансирането беше 3.2 млн. лв., а преди това бяха разписани договори за общо 37.5 млн. лв.,
подписани след приемите през ноември-декември и март-април.
√ След банковото замразяване
Кредитните институции раздадоха рекордни 480 млн. лв. дивиденти въпреки предстощящите стрес тестове в
сектора
За банките печалбата е нещо повече от пари, които да бъдат реинвестирани или раздадени на акционерите. За тях тя е
капитал, а той е доста ценен и оскъден ресурс - най-малкото защото има регулаторни изисквания за качеството и
количеството му. Практически за бизнеса на банките, който се базира на привлечените от широката публика средства,
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капиталът е естествения буфер срещу загуби от лоши кредити и затова достатъчното количество от него е важен индикатор
за стабилност.
Това е и причината в годините на кризата БНБ да правеше всичко възможно да накара банките да се въздържат от
изплащане на дивиденти. За целта тя ползваше всякакви инструменти от препоръки до завишени изисквания за
провизиране. От миналата година специфичните провизии за кредитен риск не съществуват с въвеждането на новите
унифицирани европейски правила за капиталови изисквания. И това, изглежда, е поразвързало ръцете на част от банките
- протоколите от общите събрания показват решения за дивиденти на обща стойност 480 млн. лв. Сумата се дължи само
на шест банки с чужда собственост, без тези с централи от Гърция, като разпределянето показва доста сериозна увереност
преди предстоящата оценка на активите и стрес тестове на банковата система.
Кой раздава дивидент
Над половината от общата сума се дължи на Банка ДСК, която още през април е изплатила на собственика си унгарската
OTP 289.85 млн. лв. Нещо повече - всъщност решението е да се изплати не просто цялата печалба за 2014 г. от 226 млн. лв.,
а и неразпределена от предишни години. Така реално ДСК ще намали капиталовите си показатели близо до минималните
регулаторни изисквания - по данни към края на миналата година, след покриването на исканите от БНБ стойности от 11.5%
адекватност на капитала от първи ред и 13.5% обща капиталова адекватност свободният капитал на ДСК е бил 272.6 млн.
лв. Междувременно за първото полугодие обаче банката е натрупала още печалба, която при нужда може да бъде
призната за регулаторни цели - данните само за първото тримесечие показват 103.6 млн. лв., така че вероятно голяма част
от ефекта от изплатения дивидент вече е компенсиран.
Друга банка, която разпределя и печалби за минали години е Райфайзенбанк (България) - 69.8 млн. лв. дивидент, което
надвишава с 50% финансовия й резултат за 2014 г. При нея обаче капиталовият излишък е 622 млн. лв.
Сред разпределящите дивидент с най-ниски капиталови показатели е Сосиете Женерал Експресбанк, но и при нея
гласувните 16 млн. лв. са попълнени наполовина от печалбата за първото тримесечие. Тя, както и Прокредит банк
разпределят по ⅓ от печалбата си за 2014 г., а Алианц банк - ⅔.
Освен ДСК и за Уникредит Булбанк дивидентът е за втора поредна година. За разлика от предишното общо събрание, на
което беше решено разпределянето на ½ от печалбата, или 71.8 млн. лв., сега се разпределя ⅓ - 80.5 млн. лв. И при найголямата банка по активи обаче БНБ едва ли има аргумент да предпише капитализиране на печалбата, тъй като свободният
й капитал към края на 2014 г. е 705 млн. лв.
Кой капитализира печалбата
Предписания все пак обаче явно е имало. В протокола на заседанието на едноличния собственик на СИБанк - белгийската
KBC, е отразено, че председателят на управителния съвет Петър Андронов обосновава предложението да не се разпределя
дивидент с препоръки от управление "Банков надзор" на БНБ в тази посока и с решение на изпълнителния комитет на
групата. Това я прави една от малкото институции със западноевропейски собственик, която капитализира печалбата.
Очаквано сред банките с гръцки акционери дивиденти не се изплащат. Една от тях - "Пиреос", отчете загуба за 2014 г., но
и при останалите отливът на депозити от началото на годината прави всеки ресурс необходим. А и подсилването на
капитала намалява допълнително зависимостта от централите при евентуални проблеми там.
При банките с българска собственост също има достатъчно основания капиталът да се подсилва с всички средства. При
предстоящата проверка на качеството на активите и стрес тестове в първата половина на 2016 г. има опасност в някои от
тях да се оформи капиталов недостиг. И за разлика от банките - част от международни групи, при тези - собственост на
местни играчи, възможността за подкрепа е доста по-малка. Затова и например "Инвестбанк" вече има планове за нова
емисия хибриден дълг за 15 млн. евро, който се признава за капитал.
За най-голямата банка с местна собственост - ПИБ, има и ограничение за плащане на дивиденти, докато не изплати
държавната помощ, която получи през лятото на 2014 г. По план това трябва да стане до май 2016 г., като по последни
данни от баланса й депозитът на финансовото министерство при нея е 800 млн. лв.

Вестник Монитор
√ МС приема закон за еврофондовете в сряда
Министерският съвет ще разгледа закона за еврофондовете на заседанието си в сряда. Това обяви пред „Монитор”
ресорният вицепремиер Томислав Дончев. По първоначален план текстовете трябваше да бъдат гласувани от Народното
събрание през пролетта.
Трябваше, но се наложи да се доработва. Това се оказа за добро, сегашният вариант е много по-зрял, увери Дончев. Той
обясни, че кабинетът възнамерявал да разгледа закона още миналата сряда. Имаме дружески спор с Министерството на
финансите за една от главите - тази за финансовите инструменти. Но тази седмица ще се гледа на заседанието. Имаше
забавяне, но беше за добро, коментира Дончев.
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Както „Монитор” вече писа, в първия вариант на закона се запазваше кресло за министър или вицепремиер по
еврофондовете. В новия вариант е заложено и създаване на съвет на управляващите органи и контролните звена към
ресорния член на кабинета. Съставът му ще се определя с негова заповед. В съвета ще се осъществяват обмен на
информация, координация и сътрудничество за повишаване ефективността на контрола и подобряване на управлението
на средствата от ЕС.
√ 5 на всеки 100 лв. лихва върху парите за втора пенсия
Всички фондове минаха минималната доходност от 2 на сто
Парите на българите, които се осигуряват в най-масовите пенсионни фондове – универсалните, са били олихвени средно
с 5% в рамките на последната една година. Това е постигната доходност от управлението на вноските за втора пенсия,
показват последните данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни. Заради много ниската инфлация, която НСИ
отчита този спрямо миналия юни (0,4%) реалната доходност този път е много близка до отчетените 5%.
Най-високата лихва, постигната от универсален пенсионен фонд, е 5,86%, а най-ниската – 3,72 на сто. Добрата новина е, че
и най-ниският постигнат резултат надхвърля минималната доходност, която КФН изчислява. В случая тя е 2 на сто.
Доходност над минималната са успели да постигнат и професионалните пенсионни фондове. В тях се осигуряват хората,
които работят при тежки и вредни за здравето условия. При този тип фондове средната доходност дори е малко по-висока
– 5,10% годишно, като между различните фондове доходността варира между 3 и 6 на сто. Минималната, определена от
КФН пък е 2,10 на сто.
За третия стълб – доброволните фондове, Комисията за финансов надзор не определя минимална доходност, защото
влагането на пари в тях за пенсия не е задължително. Заради по-свободния режим за инвестиции тези фондове са
постигнали и по-добра средна доходност – 6 на сто. Най-високият постигнат резултат е 7,77 на сто, а най-ниският – 2,75%.
И при трите вида пенсионни фондове обаче се забелязва
влошаване на постигнатите резултатиот инвестирането на парите
През март, когато бяха обявени предишните данни, годишната доходност на универсалните фондове беше средно 6,72%,
на професионалните – 6,51%, а на доброволните – 7,34 на сто.
Според изследвания на Световната банка отпреди повече от 10 г., когато у нас се въведе тристълбовият модел на
пенсионната система, таксите оказват съществено влияние върху доходността в дългосрочен план. По-конкретно това важи
за инвестиционната такса. Според изследването инвестиционна такса от 1% (колкото е в момента) намалява бъдещата
пенсия с 20 на сто.
Това изследване беше извадено отново през последната година на фона на дискусията около пенсионните фондове.
В крайна сметка във вторник Народното събрание трябва да одобри окончателно сваляне на таксите на пенсионните
фондове. Инвестиционната такса ще падне от 1% на 0,75% от догодина, като ще намалее до 0,6% през 2017 г. и до 0,5%
през 2018 г. Освен нея се намалява и удръжката, която пенсионните компании правят от всяка осигурителна вноска. Сега
тя е 5%. Догодина тя трябва да падне на 4%, през 2017 г. - на 3,75%, а през 2018 г. – до 3,5%. Занапред се предвижда да
отпадне и таксата за смяна на пенсионния фонд, която в момента е 20 лв. За миналата година приходите на пенсионните
компании от такси и удръжки са за над 120 млн. лв.
Вестник Сега
√ Министерският съвет пак ще променя бонусите на чиновниците
Разходите за заплати на държавната администрация се увеличават
Министерският съвет се е заел да прави анализ на въведения през юли 2012 г. нов начин на заплащане в държавната
администрация. Документът трябва да бъде готов до септември и да предложи промени, които да подобрят досегашните
практики. Това става ясно от плана на Съвета за административна реформа за 2015 г.
Сегашният модел на заплащане беше приет под натиска на бившия финансов министър Симеон Дянков, за да спре
раздаването на допълнително материално стимулиране няколко пъти в годината. Тогава се оказа, че всяко ведомство е
давало по десетки милиони на служителите си, особено в края на годината. Затова беше прието държавните служители да
получават допълнителното материално стимулиране до 80% от основните заплати за съответната година. Отпадна класът
за прослужено време.
Именно това ще анализира работна група, тъй като се оказа, че и моделът "Дянков" не е спрял допълнителното раздаване
на пари. В петък стана ясно, че разходите за заплати, бонуси и осигуровки на държавната администрация продължават да
се увеличават. От данните за изпълнението на държавния бюджет към май се вижда, че плащанията по тези три пера са с
близо 9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Затова и все по-силно в правителството се чуват гласове да се
извършат обещаните съкращения в администрацията, за да бъде гарантирано, че в края на година ще има пари за заплати.
Според "Капитал", за да бъде изпълнено законовото задължение в края на годината, разходите трябва да паднат
номинално с около 350 млн. лв. спрямо предходната година. Най-грубо казано, разходите за заплати на почти 100-те
хиляди държавни служители трябва да се срежат рязко с 20%.
Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) показва, че през май Министерството на финансите е платило с
4.3% повече спрямо същия месец на миналата година. Разбивката за плащанията през СЕБРА показва разходите за заплати
и възнаграждения заедно с "други плащания за персонал" и не може да се види как върви изпълнението на плана за
съкращения. От системата се вижда, че при Министерството на отбраната има ръст на плащанията от 0.7% на годишна база.
Това може би е истинската причина МО да бъде посочено миналата седмица като един от лошите примери за
административна реформа.
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ОБСЛУЖВАНЕ
Правителството планира да бъдат създадени единни центрове за комплексно обслужване на гражданите, става ясно още
от плана. До края на октомври трябва да стане ясна тяхната структура. Сериозни промени се очакват и при правосъдното
министерство. Ще бъде даден достъп по електронен път до регистрите на ведомството- търговски, Булстат и на
юридическите лица с нестопанска цел.
Вестник Преса
√ Десислава Танева: 82 милиона лева са загубите за българското земеделие от руското ембарго
Най-доброто решение е тези санкции да отпаднат, смята земеделският министър
82 милиона лева са загубите за българското земеделие от руското ембарго, съобщи в предаването „Неделя 150“ по БНР
земеделският министър Десислава Танева.
"44 са в млечния сектор, останалите в плодове и зеленчуци – 22, останалите в сектора на месата и преработката. За тази
една година от въвеждането на руското ембарго до края на юни преките сделки, които щяхме да имаме, ако не беше това
руско ембарго, е на стойност не повече от 10 милиона евро. Най-доброто решение е тези санкции да отпаднат", обясни
Танева.
"На 7-ми септември се свиква специален съвет на министрите на земеделието само на тема мляко и мерки за подкрепа и
ние се надяваме, че искането, което имаме още от декември, да бъде по някакъв начин удовлетворено, за да
компенсираме доходите", каза още министърът.
Танева коментира също и протестите на земеделците от петък. Според нея вероятно е имало по-приемлив вариант за
всички страни за въвеждане на мерки за контрол върху риска от контрабандата на гориво.
"На практика става въпрос за т.нар. ведомствени бензиностанции, които в по-голямата си част са бензиностанции, които
са изградени по времето на т.нар. ТКЗС-та, когато се обработваше земеделската земя под тази форма. След това тези
ведомствени бензиностанции станаха обекти, с които земеделските производители зареждаха машинния си парк за
дейностите си и техният режим не е приравнен, като изисквания и условия, на които отговарят на т.нар. търговски
бензиностанции. Министерство на финансите предприема всички мерки за ограничаване на контрабандата. Със сигурност
трябва да знаем обаче, че не земеделието и не този сектор е секторът, които провокира контрабандата", поясни министър
Танева.
Според Танева:
Може би е трябвало да има едно разграничение по отношение на обемите на вкопаните цистерни на т.нар. ведомствени
бензиностанции. До края на август трябва да влезе в сила това изравняване на режима на контрол от страна на държавата,
на изисквания за експлоатация на всички обекти, в които се продава гориво.
investor.bg
√ Т. Петкова: България има шанс да е незаобиколим фактор на енергийната карта
Енергийният министър разчита на дипломатическите служби за развитие на международните енергийни проекти
България има възможност да се превърне в незаобиколим фактор на енергийната карта, каза министърът на енергетиката
Теменужка Петкова по време на годишната среща с посланиците на Република България, която се провежда в резиденция
Бояна.
За да бъде реализирана тази възможност обаче трябва да бъдат изградени приоритетни газови проекти, за което
енергийният министър ще разчита и на помощта на дипломатическите служби, посочват от пресцентъра на
Министерството на енергетиката.
Петкова запозна участниците във форума с водещите приоритети на правителството в сектор „Енергетика“, сред които са
гарантиране сигурността на доставките на енергийни ресурси, диверсификация на източниците и маршрутите за доставка
на енергийни суровини, стабилизиране на електроенергетиката и либерализация на енергийния пазар.
Като важен фактор за енергийната сигурност на страната министър Петкова посочи местния добив от дълбоко Черно море.
„До момента има проявен интерес към обявените конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блоковете „Силистар“
и „Терес“ от компании лидери в бранша“, обяви енергийният министър. По нейните думи до 17 август могат да се подават
документи, а в средата на есента ще се оценят и подадените оферти.
„От стратегическо значение за нас и за региона остава реализацията на Южния газов коридор, както и работата по
Вертикалния газов коридор“, подчерта Петкова. По нейните думи приоритетен остава и проектът за изграждане на
интерконектор с Гърция.
„Имаме ясен знак за подкрепа на европейско равнище за реализацията на проектите в газовия сектор“, заяви Петкова.
Припомняме обаче, че подписването на окончателното инвестиционно предложение между София и Атина обаче се бави
вече втори месец. Все пак новият енергиен министър на южната ни съседка коментира, че страната запазва приоритетите
си в сектора.
Теменужка Петкова посочи пред дипломатите и работата по диверсификацията на доставките от природен газ в Централна
и Югоизточна Европа. В началото на юли беше подписан Меморандум за разбирателство, предвиждащ общ подход за
справяне с проблема в региона.
Три проекта с българско участие са сред седемте приоритетни проекта в Плана за действие към меморандума –
интерконекторите с Гърция и Сърбия, както и разширението на българската газопреносна мрежа.
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√ Над 1 млрд. лева са събрани тази година от пресечени канали за контрабанда
Между 300 и 400 млн. лева са събрани от митниците, обяви премиерът Бойко Борисов
Държавата е събрала над 1 милиард лева от пресечени канали за контрабанда от началото на годината, обяви премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Раковски.
Той уточни, че данъчните са събрали 1 милиард лева до днешна дата, а митниците между 300 и 400 милиона.
"С тези пари си позволяваме да строим. Ние не пипаме парите от дълга, те стоят във фискалния резерв и подпират валутния
борд", заяви Борисов.
Той цитира думите на френския посланик, според когото българският лев е стабилен, защото резервът от 11 милиарда не
е пипан и го крепи, което дава гаранции на чуждестранните инвеститори.
Министър-председателят припомни, че са дадени 100 милиона лева на пенсионерите за двата празника, 107 милиона на
тютюнопроизводителите, 300-400 милиона на общините, за да си оправят улици, които не са асфалтирани.
Премиерът обяви, че всички, които са участвали в гасенето на пожара в Рила ще бъдат наградени.
"Българската пожарна има достатъчно потенциал и техника благодарение на нея се достига до труднодостъпните райони,
а хората работиха в нечовешки условия", подчерта Бойко Борисов.
Премиерът Бойко Борисов, заедно с екоминистъра Ивелина Василева, откриха новата пречиствателна станция край
Раковски.
√ Универсалните пенсионни фондове постигат 5% доходност към края на юни
КФН определи минималната доходност, която те трябва да покрият за последния 24-месечен период, в размер на 2%
на годишна база
Среднопретеглената доходност, постигната при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за
последните две години, към края на юни е 5% на годишна база. Това разкриват актуалните данни на Комисията за финансов
надзор (КФН).
Всички фондове отново покриват минималната доходност, определяна със заповед на заместник-председател на КФН,
ръководещ управление „Осигурителен надзор”. За 24-месечния период от юни 2013 г. до юни 2015 г. минималната
доходност за УПФ е 2% на годишна база, а за професионалните пенсионни фондове (ППФ) – 2,1%.
Стойностите са по-ниски спрямо определената минимална доходност за 24-месечния период, приключил на 31 март 2015
г. Тогава КФН поиска от УПФ-тата 3,72% минимална доходност, а от ППФ-тата – 3,51%.
Волатилността на финансовите пазари в последните месеци може да се е отразила на инвестициите на пенсионните
фондове. А и на пръв поглед от данните се разбира, че масово фондовете са постигнали доходност, по-ниска от 6%.
Поглеждайки представянето на фондовете, които управляват активите на осигурените в трета категория труд, през периода
най-висока доходност постига универсалният пенсионен фонд на „ЦКБ-Сила“ - 5,86%, следван от този на „ДСК-Родина“,
чиято възвръщаемост е 5,85 на сто. Заедно с УПФ „Съгласие“ трите фонда надвишават среднопретеглената доходност от
5%.

ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. - 30.06.2015 г.

№ Пенсионни фондове

1

2

Немодифициран
относителен дял

Модифициран
относителен дял

Доходност за последния 24-месечен
период на годишна база

3

4

5

1

УПФ "Доверие"

28,16%

20,00%

4,31%

2

УПФ "Съгласие"

11,53%

13,77%

5,28%

3

УПФ "ДСКРодина"

13,74%

16,41%

5,85%

4

"ЗУПФ Алианц
България"

21,59%

20,00%

4,87%

12

5

"Eн Ен УПФ"

10,62%

12,69%

4,56%

6

УПФ "ЦКБ-Сила"

10,01%

11,95%

5,86%

7

"УПФ - Бъдеще"

2,27%

2,71%

3,75%

8

УПФ "Топлина"

1,10%

1,31%

3,72%

9

УПФ "ПОИ"*

0,98%

1,17%

4,34%

Немодифицирана претеглена доходност

4,92%

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност)

5,00%

Средноаритметична доходност

4,73%

Минимална доходност

2,00%

Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО

8,00%

Таблица: КФН
За последните две години среднопретеглената доходност по активите, управлявани от професионалните пенсионни
фондове, е 5,1 на сто, сочат още данните на регулаторния орган.
При ППФ, в които задължително се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, най-висока доходност постига
фондът на „ЦКБ-Сила“ - 6,06%. Следват го ППФ на „ДСК-Родина“ с 5,46% и на „Съгласие“ с 5,44%.

ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. - 30.06.2015 г.

№ Пенсионни фондове

1

2

Немодифициран
относителен дял

Модифициран
относителен дял

Доходност за последния 24-месечен
период на годишна база

3

4

5

1

ППФ "Доверие"

25,28%

20,00%

4,38%

2

ППФ "Съгласие"

17,88%

19,14%

5,44%

3

ППФ "ДСКРодина"

12,36%

13,23%

5,46%

4

"ЗППФ Алианц
България"

18,02%

19,29%

5,21%

5

"Ен Ен ППФ"

7,15%

7,65%

5,07%

6

ППФ "ЦКБ-Сила"

11,47%

12,28%

6,06%
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7

"ППФ - Бъдеще"

1,28%

1,37%

3,05%

8

ППФ "Топлина"

4,99%

5,34%

3,77%

9

ППФ "ПОИ"*

1,58%

1,69%

4,76%

Немодифицирана претеглена доходност

5,05%

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност)

5,10%

Средноаритметична доходност

4,80%

Минимална доходност

2,10%

Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО

8,10%

Таблица: КФН

Доходността, постигната при управлението на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) от т.нар. трети стълб на
пенсионното осигуряване, се оказва най-висока – 6,02% на годишна база за двугодишния период. Най-висока
възвръщаемост генерира ДПФ „ПОИ“ - 7,77%, следвано от „ДСК-Родина“ със 7,01% и „ЦКБ-Сила“ с 6,72%.

ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. - 30.06.2015 г.

№

Пенсионни
фондове

Немодифициран
относителен дял

Модифициран
относителен дял

Доходност за последния 24-месечен
период на годишна база

1

2

3

4

5

1

ДПФ "Доверие"

16,02%

20,00%

4,86%

2

ДПФ "Съгласие"

8,27%

12,85%

5,73%

3

ДПФ "ДСКРодина"

7,50%

11,66%

7,01%

4

"ДПФ Алианц
България"

45,38%

20,00%

6,13%

5

"Ен Ен ДПФ"

12,74%

19,81%

6,49%

6

ДПФ "ЦКБ-Сила"

8,34%

12,97%

6,72%

7

"ДПФ - Бъдеще"

0,37%

0,58%

2,75%

8

ДПФ "Топлина"

1,27%

1,98%

4,38%

14

9

ДПФ "ПОИ"*

0,10%

0,16%

7,77%

Немодифицирана претеглена доходност

6,02%

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност)

6,02%

Средноаритметична доходност

5,76%

Таблица: КФН
Освен това доходността на единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ успява да
генерира възвръщаемост от 6,37% на годишна база за последния 2-годишен период.
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