Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

BTV
√ Васил Велев: Цяла България плаща за евтиното парно в София
Проблемът е в липсата на индивидуални договори с потребителите, твърди протестиращият срещу монополите
Стоян Грозданов

„Цената на парното не трябва да се намалява с поевтинавянето на природния газ, защото в момента всички потребители
на ел. енергия плащат за евтиното парно в София. Когато цената на природния газ се увеличи двойно, цената на парното
скочи само с 20%, то е субсидирано в момента” Това обяви в предаването „Тази сутрин” Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриални капитал.

Токът поевтинява от 1 юли
Бизнесът приветства новината, а недоволни клиенти на Топлофикация посрещнаха с некролози заседанието на КЕВР
По думите му от „Топлофикация-София” ток се изкупува на два пъти по-висока от пазарната цена.
Бизнесът се обяви против свалянето на цените на парното заради поевтиняването на природния газ с близо 25%. От КЕВР
пък предлагат лек спад в цените и на парното, и на тока. С това предложение се плаща данък популизъм, смята Велев.
Бившият член на КЕВР Еленко Божков е съгласен с предложението на бизнеса и предлага да се намали таксата „задължение
към обществото”, която товари много фирмите.
Според Стоян Грозданов, протестиращ срещу монополите, проблемът е в липсата на индивидуални договори между
потребителите и топлофикациите. Той смята, че в момента топлофикациите „играят с количествата” и надписват сметките.

Вижте видеото тук.
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24 часа
√ Бизнесът: Всички потребители на еленергия плащат за евтино парно в София
„Цената на парното не трябва да се намалява с поевтиняването на природния газ, защото в момента всички потребители
на еленергия плащат за евтиното парно в София. Когато цената на природния газ се увеличи двойно, цената на парното
скочи само с 20%, то е субсидирано в момента”, обяви пред bTV Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриални
капитал.
По думите му от „Топлофикация-София” ток се изкупува на два пъти по-висока от пазарната цена. Бизнесът се обяви против
свалянето на цените на парното заради поевтиняването на природния газ с близо 25%. От КЕВР пък предлагат лек спад в
цените и на парното, и на тока. С това предложение се плаща данък популизъм, смята Велев.
Бившият член на КЕВР Еленко Божков е съгласен с предложението на бизнеса и предлагада се намали таксата „задължение
към обществото”, която товари много фирмите.
Според Стоян Грозданов, протестиращ срещу монополите, проблемът е в липсата на индивидуални договори между
потребителите и топлофикациите. Той смята, че в момента топлофикациите „играят с количествата” и надписват сметките.
Труд
√ Експерти спорят трябва ли да поевтинее парното

Цяла България плаща за евтиното парно в София, каза по Би Ти Ви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриални капитал. Според протестиращия срещу монополите Стоян Грозданов проблемът е в липсата на
индивидуални договори между потребителите и топлофикациите.
„Цената на парното не трябва да се намалява с поевтинавянето на природния газ, защото в момента всички потребители
на ел. енергия плащат за евтиното парно в София. Когато цената на природния газ се увеличи двойно, цената на парното
скочи само с 20%, то е субсидирано в момента” обяви Васил Велев.
Той твърди още, че произвежданият от „Топлофикация-София” ток се изкупува на два пъти по-висока от пазарната цена.
Бизнесът се обяви против свалянето на цените на парното заради поевтиняването на природния газ с близо 25%.
От Комисията за енергийно и водно регулиране пък предлагат лек спад в цените и на парното, и на тока. "С това
предложение се плаща данък популизъм", смята Велев.
Бившият член на КЕВР Еленко Божков е съгласен с предложението на бизнеса и предлага да се намали таксата „задължение
към обществото”, защото тя от своя страна товари до голяма степен фирмите.
Според Стоян Грозданов, протестиращ срещу монополите, проблемът е в липсата на индивидуални договори между
потребителите и топлофикациите. В момента топлофикациите „играят с количествата” и надписват сметките, смята
Грозданов.

Блиц
√ Васил Велев: Цяла България плаща за евтиното парно в София
Проблемът е в липсата на индивидуални договори с потребителите, твърди протестиращият срещу монополите
Стоян Грозданов

Цената на парното не трябва да се намалява с поевтиняването на природния газ, защото в момента всички потребители на
електрическа енергия плащат за евтиното парно в София. Когато цената на природния газ се увеличи двойно, цената на
парното скочи само с 20%, то е субсидирано в момента. Това обяви заяви пред bTV Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите му от „Топлофикация-София” ток се изкупува на два пъти по-висока от пазарната цена.
Бизнесът се обяви против свалянето на цените на парното заради поевтиняването на природния газ с близо 25%. От КЕВР
пък предлагат лек спад в цените и на парното, и на тока. С това предложение се плаща данък популизъм, смята Велев.
Бившият член на КЕВР Еленко Божков е съгласен с предложението на бизнеса и предлага да се намали таксата „задължение
към обществото”, която товари много фирмите.
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Според Стоян Грозданов, протестиращ срещу монополите, проблемът е в липсата на индивидуални договори между
потребителите и топлофикациите. Той смята, че в момента топлофикациите „играят с количествата” и надписват сметките.

Фрог нюз
√ Велев: Цяла България плаща за евтиното парно в София
Цената на парното не трябва да се намалява с поевтинавянето на природния газ, защото в момента всички потребители на
електрическа енергия плащат за евтиното парно в София. Когато цената на природния газ се увеличи двойно, цената на
парното скочи само с 20%, то е субсидирано в момента, заяви по БТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриални капитал.
По думите му от „Топлофикация-София” ток се изкупува на два пъти по-висока от пазарната цена. Бизнесът се обяви против
свалянето на цените на парното заради поевтиняването на природния газ с близо 25%. От КЕВР пък предлагат лек спад в
цените и на парното, и на тока. С това предложение се плаща данък популизъм, смята Велев.
Бившият член на КЕВР Еленко Божков е съгласен с предложението на бизнеса и предлага да се намали таксата „задължение
към обществото”, която товари много фирмите.
Според Стоян Грозданов, протестиращ срещу монополите, проблемът е в липсата на индивидуални договори между
потребителите и топлофикациите. Той смята, че в момента топлофикациите „играят с количествата” и надписват сметките

Блумбърг тв

√ За ползите от електронното управление
Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, в предаването Бизнес старт, 28.03.2016

Електронният носител за записване на данни в личните карти е основата за развитието на електронно правителство. Той
дава възможност на гражданите да са активен участник в размяна на информация с държавната администрация.
Аргументите, че ще бъде оскъпена поръчката, не могат да се приемат, защото разликата в цената е пренебрежимо малка
и е от порядъка на няколко цента. Това заяви Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg
TV Bulgaria във връзка с позицията на бизнеса за новия закон за електронната идентификация.
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Той обяви резултати от последното изследване на Министерство на икономиката от 2011, според което бизнесът харчи за
общуване с държавната администрация 2 млрд. лв годишно.
С електронното управление тази сума ще бъде намалена значително, нещата ще се случват по-бързо и по-прозрачно, ще
има обслужване на едно гише, ще се решат проблеми с гласуването и мъртвите души в списъците.
По думите му то е и средство за справяне с корупцията по високите етажи на властта. Бойчев каза още, че по отношение
на електронното управление България е на 60-то място сред 190 държави, а през последните 2 години тя е паднала с 14
позиции в класацията.
Вижте видеото тук.

БГНЕС
√ Васил Велев: Преди да се включим в Европейския енергиен съюз имаме много работа за вършене у дома.
Стартирането на Европейски енергиен съюз е особено важно за България, защото сме голям вносител на енергоресурси –
газ, петрол. Внасяме 90% от консумираната газ в страната и то от един единствен доставчик. Няма друга такава държава в
ЕС като нас. Затова солидарността е особено важна за нас. И се изразява в изграждането на интерконекторни връзки, при
проектирането на трасета и др. Сложен е въпросът у нас с цените. Когато имаш един доставчик и се държиш враждебно с
него, не можеш да очакваш пазарна цена, камо ли – под нея. Затова у нас имаме едни от най-високите цени на природния
газ, които не стимулират домакинствата да го ползват за отопление и това е причината само 3% от населението да са на
газ. Процентът на газификация у нас е най-ниският в ЕС. Хората в България са с ниски доходи и имаме последователна
политика за потискане на цената на електрическата енергията за населението. Това води дотам, че цената на
топлоенергията не може да бъде пазарна. Допълнително се субсидира и топлоподаването за гражданите – парното и
топлата вода. А всичко това се струпва върху цената на електрическата енергия за индустрията. Либерализацията на пазара
трябва да премахне тези крос субсидирания и диспропорции, като същевременно защити енергоуязвимите хора. В
момента вече имаме стартирала електроенергийна борса, което е успех. Макар че там има само един сегмент – енергия
се купува от днес за утре. Няма двустранни дългосрочни договори и няма още един сегмент – от днес за днес. Предстои в
средата на тази година да се качат на борсата и двустранните договори, макар срещу това да има огромна съпротива. Така
е, защото до момента ограничен кръг търговци договарят с производителите цени на непазарен принцип, което е
предпоставка и за корупционни практики. Не е толкова лесно, обаче, да се стигне до пълна либерализация. У нас
неефективните държавни дружества са единствените, които продават на борсата. А ефективните частни имат дългосрочни
договори на преференциални цени – като американските ТЕЦ-ове, като ВЕИ-та, като когенерациите. Безспорно преди да
се включим в Европейския енергиен съюз имаме много работа, която да свършим у дома. Помните как в средата на
миналата година, при драстичното покачване на цената на еленергията за индустрията, при удвояване на ценовата
компонента „задължение към обществото”, се стигна до феномена „работодателски протести”. И под натиска на
организациите на работодателите се постигнаха резултати- вече имаме мораториум върху присъединяването на
енергоизточници на преференциални цени. Стартира и енергийната борса. Ускори се изграждането на интерконекторните
връзки. Уверихме се, че е необходим граждански мониторинг, защото съществува голям натиск от страна на
електроенергийната мафия. И не престават опитите за служебно, непазарно преразпределяне и изземване на доходи от
индустрията и населението. Разчитаме на солидарността на ЕС по няколко линии. Да участват във финансирането, но и да
ни помогнат при развалянето на тези грабителски договори с американските централи, които противоречат на
европейското законодателство. Те са една неправомерна и несъвместима с европейското право държавна помощ, която
възлиза на над 400 млн.лв. годишно за този ценови период, за който е решението на КЕВР.

News.bg
√ Липсата на квалифицирана работна ръка мъчи малките и средни предприятия

Липса на квалифицирана работна ръка и затруднен достъп до финансиране са сред проблемите, с които се сблъскват
малките и средни предприятия у нас и в Европейския съюз (ЕС).
Основните проблеми са очертани по време на дискусия тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в
подкрепа на малките и средните предприятия (МСП). Тя се е провела по време на заседанието на Националния съвет на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщават от асоциацията.
Другите проблеми, които се очертават са: нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен
имидж на предприемачите; необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и
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прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“; нисък таван на държавните помощи за всички дейности,
независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на
персонал и за закупуване на оборудване.
Малките и средни предприятия се сблъскват с проблеми и при намирането на пазари и клиенти, особено когато става
въпрос за износ. Друг проблем е ниската конкурентоспособност сред преобладаващата част от малките и средни
предприятия. Това до голяма степен се дължало на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите.
Често това е и причината за краткия живот на фирмите, отбелязват от АИКБ.
Членовете на Националния съвет на асоциацията са се обединили около мнението, че най-добрият начин да се повиши
ефективността на политиките на ЕС по отношение на малките и средни предприятия е регулацията да става чрез
регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.
От асоциацията са на мнение, че е необходимо да бъдат въведени политики, които са валидни за всички страни членки.
Те трябвало да бъдат насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряване
достъпа до информация на малките и средни предприятия за възможностите за кредитиране, включително чрез обща
информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на
предприятията, които имат потенциал за развитие.
По време на дискусията са формулирани и конкретни предложения за подобряване на достъпа на малките и средни
предприятия до европейските фондове. Това можело да стане като се опростят правилата, процедурите и проверките при
кандидатстването и изпълнението на проектите.
Отправени са и препоръки да бъде намалена административната тежест за предприятията, които осигурявали кадри с
подходяща квалификация, както и подкрепа за работа на международни пазари.

Actualno.com
√ Познати лица обръщат темата "парно" към такса "задължение към обществото"
Два пъти по-скъпо ще продължава да се изкупува токът от Топлофикация „София”, за да може парното в столицата да е
малко по-евтино, но електричеството ще бъде скъпо за цялата държава. „Топлофикация” купува един мегават за 139 лева,
а той струва около 70 лева. Така всички ще субсидират по-евтиното парното в големите градове. Около това мнение се
обединиха Васил Велев от АИКБ и бившият член на КЕВР Еленко Божков, който беше особено активен в защита на
политиките на комисията по времето на кабинета Орешарски.
Големият проблем е, че КЕВР определят пределна цена на парното, но това не е договорна цена, коментира Стоян
Грозданов, който беше представен като „протестиращ срещу монополите”. Според него Топлофикация си надписвали
както си искат. Грозданов твърди и, че сега така се получава, че парното на хартия се продава на етажна собственост, но
всъщност си плащаме по отделно. От неговите думи стана ясно, че в 17:00 часа на 30 април ще има протест пред
Министерския съвет.
Защо цената на природния газ от „Булгаргаз” пада с 23%, а „Топлофикация” им се разрешава да се намали с 15%, попита
пред bTV бившият член на КЕВР Еленко Божков, който поиска същото намаление при „Топлофикация”. Той пожела и
намаление и на такса „задължение към обществото”, заради която цялата минала година работодателите пробваха да
протестират, но в крайна сметка на тях тя им беше увеличена. Не трябва да се пипа цената на парното, а да се намали
цената на изкупувания ток от Топлофикациите. Така ще се намали цената на електрическата енергия за всички, убеден е
Васил Велев.
На 31 март КЕВР окончателно ще се вземе решение каква да е цената на природния газ за второто тримесечие на годината.

Мениджър news
√ Електронната индентификация е необходима за бизнеса
„Разгледахме обстойно приетия на 14 януари 2016 г. на първо гласуване Законопроект за електронната идентификация и
изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с въвеждането на електронен носител за
записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти. Считаме, че мотивирането на този отказ
с доводи като оскъпяване на цената на услугата е неотносимо, доколкото предимствата от подобна възможност са
несравнимо по-значими”. Това се казва в отворено писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
В него се посочва, че новият вид лични документи могат да бъдат издавани не кампанийно (веднага), а постепенно, при
изтичане на срока на валидност на настоящите карти на гражданите или при тяхно изрично заявление за това.
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„Смятаме, че отпадането на гореспоменатите текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление.
Електронният носител, инкорпориран в личната карта и съобразен с установения европейски стандарт, дава надеждна и
приемлива гаранция за защита на данните на лицата, като при това им осигурява достъп до редица пестящи време и
средства услуги, нещо, което безспорно е полезно както в личен план, така и за обществото като цяло. Освен всичко друго
електронната индентификация в личните документи е мощен инструмент против корупция и изборни измами, а гаранция
за нейната безопасност и удобство е фактът, че е възприета в останалите държави в Европейския съюз”, посочват от
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
„Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ, предвид значимостта и потребността му за създаване на
правна възможност за ползването на достъпни, сигурни и евтини публични онлайн услуги. Вярваме, че въвеждането на
единна национална идентификация е шанс да бъдем сред водещите европейски страни, приели съвременно решение в
полза на своите граждани и бизнес”, се казва още в писмото на асоциацията.

Важни обществено-икономически и политически теми
24 часа
√ Плащат на работодатели да назначават служители
7400 безработни получават шанс да си намерят място на пазара на труда. А на бизнеса ще се плаща да назначава хора. Как
ще става това обяснява Нова тв.
Работодателите ще заявят в бюрото по труда, че имат нужда от служители. Условието: да искат хора над 29 години или
безработни вече повече от година. В момента в бюрата по труда в страната са регистрани 305 хиляди души, около 60% от
тях са над 50-годишни.
Идеята на социалното министерство и Агенцията по заетостта: да помагат на фирмите в издържането на работниците.
Активната работа идва след малки подробности. Да търсят хора. И да наемат точно теб. А на шефа ти дори да му се плати.
Опит в подбора с европейска помощ има Петър Ванчев. Собственик на електронен магазин, който вече е назначил 34-ма
души по стари програми. Това му спестило около 200 хиляди лева за заплатите и обучението в началото. По новата ще
търси 5-ма души.
„Образователната система не е подготвена да генерира качествени кадри и за нас е голям риск да наемаме кадри, които
нямат никаква специалност, близка до необходимите ни, да трябва да ги обучаваме месеци наред и в крайна сметка да
носим риска те да не са подходящи”, на мнение е Петър Ванчев, собственик на магазин за електроника.
Ако бизнесът назначи хора чрез Агенцията по заетостта, ще получи пари, за да им плаща шест месеца минимална заплата
420 лева и осигуровки. Ако назначи по-рискови хора - над 54-годишна възраст, били без работа повече от година или слабо
образовани - държавата ще плаща за година. Планирани са 8 100 000 лева за заплати.
„На пазара на труда има свободни места, и то не малко. В сферата на производството - не се търсят толкова ракетни
инженери. В момента на пазара се търсят хора, които са готови да влязат в производството, но не с обща работа. Те трябва
да могат да управляват машини, които са сложни, скъпи”, обясни социалният министър Ивайло Калфин.
Обучението на кадрите също ще се подпомага. След няколко месеца ще се реши в кои професии.
„Това ще бъде определено от интереса на фирмите да наемат такива хора”, добавя Ивайло Калфин.
Хора като Северин биха искали да учат готварство. С трудния житейски път да порасне в домове за сираци, сега в Горна
Оряховица търси прехрана.
„Работодателите като те видят малко черничък, от СУПЗ-то, има и дискриминация повечето”, на мнение е Северин Янков.
На 30 години, Северин има три години и половина трудов стаж. По професия тапицер.
„По такива програми съм кандидатствал - 6-7-8 месеца. Можеш да почнеш и чинии да миеш, тогава да стигнеш до найгорната точка, но насоките ми са в хранителната промишленост. Мечтата ми е да стана готвач”, казва Северин.
По данни на социалното министерство, около 40 на сто от хората, наети по програми за заетост, остават при същия
работодател и след първата година.
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√ Теменужка Петкова: В средата на годината ще има интерконектор с Румъния
В началото на април предстои да бъде подписан договорът с австрийска компания по изграждането на интерконектора
България-Румъния, енергийният министър Теменужка Петкова в предаването „Лице в лице” по bTV.
По думите й определеният срок е 119 работни дни.
„В тези рамки компанията трябва да изгради интерконектора с Румъния и се надявам в средата на тази година България
да се поздрави с първата си междусистемна връзка”, допълни министърът.
По думите й има сериозен напредък и по отношение на интерконектора с Гърция. През октомври трябва да стартира
строителството. За този период от време трябва да бъде стартирана и проведена обществена поръчка за избор на
изпълнител за изграждането и в средата на 2018-а година интерконекторът с Гърция трябва да бъде в търговска
експлоатация, разясни тя.
Обмисля се въвеждането на социална тарифа за тока, с която да се подпомагат енергийно бедните у нас, заяви още
Теменужка Петкова.
„Социалната тарифа е опрeделено количество електрическа енергия, от което узязвимите потребители ще могат да се
възползват. Тази тарифа гарантира на по-ниски цени такава консумация на електрическа енергия, която осигурява найнеобходимите нужди на всяко домакинство”, заяви Петкова.
По думите й социалната тарифа може да бъде около 30% от крайната цена на потребената електрическа енергия.
„Не премахваме помощите за отопление, които досега хората са получавали. Те си остават, както са заложени в Закона за
социално подпомагане. Само ще надградим и хората ще получат и допълнителна подкрепа във връзка с либерализацията
на електроенергийния пазар, ако възникнат флуктуации в цената и тя леко се повиши”, подчерта още министърът, като
уточни, че социалната тарифа е временна мярка.
Либерализацията на енергийния пазар не бива да се свързва с апокалиптични сцени, отбеляза още Теменужка Петкова.
Нищо страшно не се случва, допълни тя. Въвеждането на пълната либерализация ще се прави плавно, на етапи, като на
всеки етап ще правим анализ на риска и ще предприемаме действия, така че той да бъде минимизиран, увери министърът.
Излизането на пазара на битовите потребители няма да стане с един замах, това е процес, който трае между 3 и 5 години,
каза още тя.
Енергийният министър заяви още, че сделката с американските централи, с които беше сключено споразумение за
намаляване на цената на тока по договорите, върви към финал. Тя коментира информациите, че американските централи
са напът да ни съдят, защото НЕК не е успяла да вземе заем, за да може да се разплати с тях.
БЕХ и дружествата от държавната енергетика са подобрили значително своите финансови резултати, изтъкна Теменужка
Петкова. „В НЕК за една година успяхме да намалим дефицита с малко над 360 млн. лева, а от регулаторна дейност НЕК за
първи път реализира положителен финансов резултат. Всички дружества от енергетиката с изключение на ТЕЦ Марица
Изток 2 реализират печалба от своята дейност, изреди тя.
„По отношение на кредита 10 банки подадоха оферти, те обединиха своето усилие в два консорциума. Консорциумът,
който предложи по-добри условия, е избран за изпълнител и в момента текат преговори. Надяваме се до средата на месец
април договорите да бъдат финализирани и да можем да се разплатим”, отбеляза тя.
„Ресурсът, който търсим, е осигурен. Сделката върви към финал и в средата на април ще можем да я финализираме, която
ще ни даде възможност да се възползваме от това намаление на цената за разполагаемост и НЕК да плаща с близо 100
милиона на година по-малко”, коментира Петкова.
Прави се всичко необходимо за защитата на стратегическите обекти в енергетиката, заяви министърът във връзка с
атентатите в Брюксел и повишените мерки за сигурност.

√ Външният ни дълг се е смалил с близо 240 милиона евро през януари
През януари 2016-а година брутният външен дълг на България е в размер на 33,8518 млрд. евро (73% от прогнозния БВП),
като се понижи с 239,2 млн. евро (с 0,7%) спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 34,0909
млрд. евро (77,2% от БВП), показват данни на Българската народна банка, съобщени на сайта й.
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Дългосрочните задължения в края на януари са в размер на 26,105 млрд. евро (56,3% от БВП и 77,1% от брутния външен
дълг), като намаляват с 103,3 млн. евро (понижение с 0,4%) спрямо края на 2015-а година.
Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,7467 млрд. евро (16,7% от БВП и 22,9% от брутния външен дълг),
свивайки се с 135,8 млн. евро (понижение с 1,7%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения
бяха в размер на 7,8826 млрд. евро.
През първия месец на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на
199,8 млн. евро (0,4% от БВП на страната) при плащания за 986,1 млн. евро (2,2% от БВП) година по-рано (през януари 2015а).
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на
януари е в размер на 6,3637 млрд. евро, като намалява с 495,5 млн. евро (понижение със 7,2%) спрямо края на 2015 година.
Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 14,3 % в края на януари 2016-а година, намалявайки с
1,1 процентни пункта спрямо края на предходната година.

Сега

√ Пореден план обещава 81 мерки за облекчаване на фирмите
Предвижда се премахване на излишни "услуги" и свиване на такси
Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане план с 81 мерки, целящи да облекчат различни
административни процедури и да стимулират инвестициите. Голяма част от предложените мерки обаче не са нови, а са
неизпълнени намерения от предишни подобни планове. В новия план сега има доста обещания, поети още през 2012 г. от
кабинета "Орешарски", други пък са по препоръки на Световната банка от 2014 година.
Сред отлежаващите с години обещания например е ревизията на две наредби за хранителния бранш - за системите за
самоконтрол на фирмите и за хигиената на храните. Само в тези два нормативни акта се съдържат толкова много
изисквания, че малките предприятия се принуждавали да дават по 1000 до 5000 лв. на консултанти, които да им поддържат
документацията. Сред ежедневните документи, които се попълват, са дневници за температурата на хладилници и
фризери и т.н. Идеята за отпадане на част от бумащината е лансирана още през 2012 г. Проверка на "Сега" показа, че все
пак една от посочените наредби вече е отменена.
През годините все не стига времето за премахване на напълно излишни "услуги" и такси по Закона за местните данъци и
такси. Той се изменя всяка година заедно с другите данъчни закони, но от него упорито не отпада таксата за издаване на
удостоверение за наличие или липса на задължения към общината. Това е нещо, което би трябвало да се проверява по
служебен път от институцията, която се интересува от информацията, вместо бизнесмени и граждани да си "вадят"
документ срещу заплащане. При това цената за издаване на удостоверението се определя съвсем произволно от
общинските чиновници, като варира от 2 лв. в Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в Благоевград. Друго неизпълнено
обещание, което се подновява сега, е за премахване на изискването за представяне на данъчна оценка при облагане с
данък наследство и при имотни сделки на територията на една и съща община.
Друга мярка предвижда да продължи намаляването на таксите, събирани от Агенцията по вписванията/Търговския
регистър. През 2013 г. при разходи за 17 млн. лева агенцията е отчела 55.5 млн. лв. приходи. Това противоречи на
изискването таксите да са такива, че да покриват само разходите на съответното ведомство, припомнят от финансовото
министерство.
ЗАКОНИ
Сред забавените с години облекчения са и промени в ЗУТ, в съгласувателните процедури по ОВОС, в процедурите по
опазване на културното наследство и т.н. Сред мерките, които се предлагат в сегашния план, е и изготвянето на съвсем нов
закон за акцизите.

√ Една трета от местните данъци в България са несъбираеми
Банско събира едва половината от начислените имотни налози, Бобов дол и Мадан губят над 70% от такса смет
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Данък сгради, който според Европейската комисия е важен приходоизточник в цяла Европа, у нас се оказва трудно
събираем. 120 общини не са успели да минат летвата на средната за страната събираемост на имотния налог за 2014 г., а
тя е 68.8%. Това означава, че близо една трета от начислените суми не влизат в местните бюджети. Под средното за
страната се представя и Столична община, става ясно от предоставени от финансовото министерство на депутатите данни
по повод предложените промени в Закона за публичните финанси.
Събираемостта на данък сгради е важна за субсидиите на общините за 2016 г. - за по-добро представяне спрямо средното
се полагат бонуси. Данните на МФ обаче показват, че и големи, и малки кметства трудно осигуряват приходите. Така
например събираемостта на имотния данък в Столична община за 2014 г. е била едва 68.2%, а миналата година е паднала
още до 66.7%. Пловдив се справя по-добре със 73.5% събираемост за 2014 г. Варна отчита 69.2% постъпления от данък
сгради. Не успяват да си съберат имотния данък и някои курортни общини като Банско (събираемост през 2014 от 53.6%).
На дъното на класацията е Бобов дол с 31.4% събираемост на имотния данък за 2014 г. и 34.6% през 2015 г. За сравнение,
лидерите в класацията за 2015 Камено, Кричим, Белослав, Девня отчитат над 90% постъпления спрямо планираното.
Проблемна е и събираемостта на приходите от такса смет, която продължава да е обвързана с данъчната оценка на
имотите и се явява квазиданък. И тук на дъното е Бобов дол с 25% събираемост, следвана от Мадан - 29.5%. Топ три по
висока събираемост на такса смет са Камено, Златица, Мирково, които успяват да си съберат над 90% от сумите.
В ЕС И У НАС
В анализи на Европейската комисия имотните данъци се сочат като възможен резервоар за по-големи приходи в страните
от ЕС. Но ниската събираемост у нас поставя под въпрос дали тези налози имат потенциал да увеличат бюджетните
приходи. Делът на постъпленията от облагане на недвижимото имущество в държавите от ЕС е малко над 2.3% от БВП,
като близо 1/3 са от сделки с недвижимо имущество. 10 държави са посочени конкретно като страни с много остарели
данъчни оценки, като България не е сред тях.

√ МВР отчита 395% ръст на нелегално влезлите от Турция
Повече от половината от мигрантите са необразовани млади мъже. Бежанци масово стават трафиканти
8481 чужденци са влезли нелегално през българо-турската граница миналата година, заобиколили са патрулите по
границата и във вътрешността на страната и са успели да стигнат до сръбската граница, където са заловени. Увеличението
е с 395% в сравнение с предишната година, отчита МВР в доклада си за 2015 г.
Поради липсата на интеграционни мерки голяма част от малкото имигранти, които остават у нас, могат да станат част от
организирани престъпни групи или сами да си създадат такива, пише още в доклада. Тревожен е профилът на влизащите
в България - над 50% са мъже на възраст между 18 и 34 години, като над 1/3 от тях са иракчани. 24% са без образование,
31% са с начално, 23% - с основно, и 2% със средно образование, сочи статистиката. Остават 20% да са с висше образование,
макар че от МВР не казват нищо за това.
Миграционният натиск към България се е увеличил 2.3 пъти през м.г. спрямо 2014 г. МВР регистрира огромен ръст както
на заловените на територията на страната чужденци, така и на тези по границите. Очевидно е, че въпреки живата охрана
на границата с Турция оградата и камерите, оттам непрекъснато минават безпроблемно нелегални имигранти. С 315% са
се увеличили заловените във вътрешността на страната чужденци през 2015 г. спрямо предишната. Година по-рано у нас
са арестувани 2857 души, а през миналата - 11 900. Със 182% се е увеличил броят на заловените "граждани на трети страни".
Бежанците от Сирия отдавна не са най-многобройният контингент, който влиза в България, става ясно от отчета. "Променя
се структурата на миграционния поток. Увеличават се значително гражданите на Афганистан и Ирак, които са преди всичко
икономически мигранти. Задържаните граждани на Сирия през 2015 г. съставляват 15% от общия брой, на Афганистан 30%, Ирак - 52%, друга националност - 3%", пишат от МВР.
Добрата новина за полицията е, че не й се налага да се занимава дълго с всички тези хора, защото те търсят най-бързия
начин да продължат пътя си към Западна Европа. Това се доказва и от данните за центровете за настаняване на Държавната
агенция за бежанците. Според най-прясната статистика домовете са 15% запълнени.
Проблем обаче може да възникне и при малцината, които все пак остават у нас. "Профилът на намиращите се на
територията на страната чужденци извежда предизвикателство пред способностите на държавата да ги интегрира. При
неефективна интеграционна политика е възможно част от мигрантите, които остават по-дългосрочно в страната, да се
интегрират в съществуващи или дори да изградят собствени организирани престъпни мрежи, занимаващи се с разнородна
престъпна дейност", пишат от МВР.
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Каналджийството процъфтява - само на границата с Турция през м.г. са арестувани 411 души за трафик на мигранти, което
е ръст със 132% спрямо задържаните през 2014 г. Сред каналджиите има и много чужденци, които вече са получили
бежански статут у нас. От МВР отчитат, че при този вид престъпление има много висока печалба и нисък риск от наказание.
Условните присъди както за незаконно преминаване на границата от самите чужденци, така и за каналджиите, са масова
практика, особено ако става дума за първо провинение. Обикновено делата приключват за няколко дни, след като
обвиняемите признаят вина и сключат споразумение с прокуратурата.
Над 500 полицаи се командироват всеки месец, за да помагат при охраната на границата, става ясно от отчета на МВР.
Около 200 от тях са от областните дирекции, а останалите около 350 - от други гранични пунктове.

√ Партийно кадруване блокира назначенията в ключови държавни органи
НОИ, КЗК и още 8 важни комисии чакат депутатите да им назначат нови шефове
Тежки политически пазарлъци бавят назначенията, които парламентът трябва да направи в ръководствата на ключови
държавни органи. Вакантни места има в 10 ведомства, показва справка, с която "Сега" разполага. Народното събрание
избира шефовете на 32 еднолични и колективни институции, които имат регулаторни и контролни функции.
Първа в листата на чакащите е Комисията за защита на конкуренцията. Депутатите трябваше да изберат председател,
заместник и петима членове още миналата есен, когато изтече мандатът на настоящото ръководство. След дълги
междупартийни совалки единствен кандидат за председател се оказа издигнатият от ГЕРБ Росен Желязков, верен кадър
на Бойко Борисов. Но след обвинения за задкулисни сделки и предрешен избор Желязков се отказа от състезанието и
обновяването на КЗК зацикли. Сега процедурата с номинациите започва наново.
Жестока битка се очертава за Комисията за финансов надзор, под чиято "шапка" попада целият небанков финансов сектор.
Шестгодишният мандат на председателя й Стоян Мавродиев изтича на 18 юни. По закон нови членове се избират найкъсно до 1 месец преди да приключат мандатите на действащите членове, т.е. новият шеф на КФН трябва да е ясен до май.
Депутатите трябва да изберат и нови шефове на управленията "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен
надзор" в регулатора на мястото на Владимир Савов и Ангел Джалъзов, приключил мандата си още на 15 юли 2014 г.
За смяна са управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков и подуправителят Весела КараивановаНачева. При тях закъснението е драстично - мандатите им приключиха на 21 май 2013 г.
Още през юни 2015 г. трябваше да си отидат трима членове от квотата на НС в Комисията за регулиране на съобщенията зам.-председателят Никола Колев и членовете Константин Тилев и Ирина Романска. Те стоят на постовете си в очакване
парламентът да стигне до обновяване и на КРС.
Неясно остава положението с избора на нови членове на Комисията, която разследва случаи на конфликт на интереси, тъй
като се предвижда органът да се влее в антикорупционното бюро, което правителството планира да създаде.
От ноември 2014 г. комисията по досиетата чака да бъдат избрани нови членове - на местата на Орхан Исмаилов, който
стана зам.-министър на отбраната, и на наскоро подалия оставка Апостол Димитров.
Тепърва ще се мисли за състава на Националния съвет за българите, живеещи извън България, който дори не е
конституиран. През април изтича мандатът на председателя на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски, а през
октомври - на шефа на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Ваня Донева.
--------И СЕМ
Наследник ще се търси и за шефа на Съвета за електронни медии Георги Лозанов, който подаде оставка наскоро. Лозанов
всъщност не загуби много, тъй като мандатът му и без това изтича през април. Заместник ще трябва и за члена на СЕМ от
парламентарната квота Анна Хаджиева, която трябваше да приключи работата си още на 30 октомври 2014 г.

√ В образованието има най-голям недостиг на висшисти
В най-търсените технически специалности у нас се обучават едва 20% от студентите
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Сферата на образованието ще изпитва най-голям глад за висшисти у нас в следващите 12 години. Това показва анализ за
връзката на висшето образование с родния трудов пазар, направен на базата на данните от рейтинговата система на
университетите. Докладът е изготвен от Фондация на бизнеса за образоването, публикуван на сайта rsvu.mon.bg.
Пет сектора са откроени с очакван най-голям брой работни места за висшисти до 2028 г. Най-силен глад за хора с висше
образование ще има в сферата на самото образование - близо 170 хил. работни места. Следва държавното управление,
което ще има нужда от почти 145 хил. кадри. Над 93 хиляди висшисти ще се търсят в преработващата промишленост, 68
хиляди - в търговията и над 61 хиляди - в сферата на здравеопазването. Тенденциите до 2018 г. са подобни, но в
краткосрочна перспектива ще се търсят и кадри с диплома по финанси и застраховане - над 49 хиляди места.
Анализът констатира познатите дисбаланси на пазара на труда - разминаване между търсени и предлагани професионални
направления, различия в реализацията по отделните специалности в едно направление, както и в реализацията на
завършилите едно и също направление в отделните висши училища. 50% от завършилите висше образование последните
5 г. например работят на длъжност, изискваща по-ниска квалификация. Очакванията са до 2028 г. близо 225 хиляди
висшисти да заемат позиции, за които не се изисква диплома за висше образование. Над 49 хил. души ще работят на пониска длъжност в областта на хотелиерството и ресторантьорството, над 46 хил. души - в държавното управление, над 40
хил. души - в образованието и над 27 хил. човека - в строителството.
Най-голям ръст в търсенето на кадри пък ще има в областта на комуникационната и компютърна техника,
електротехниката, здравните грижи, информационните науки, машинното инженерство, химичните технологии,
енергетиката, медицината. Въпреки това хората, които се обучават у нас в т.нар. STEM специалности (Science, Technology,
Engineering and Mathematics, т.е наука, технологии, инженерство, математика), са твърде малко, сочи анализът. В това
отношение България е сред най-застрашените нации, тъй като в подобни специалности се обучават едва 20% от родните
студенти и 40% от нашите ученици. В световен мащаб прогнозите са, че през 2025 г. в ЕС ще има 7.7 млн. STEM работни
места.

СТРУПВАНЕ
45% от студентите у нас се обучават само в една област на висшето образование - "социални, стопански и правни науки",
която обхваща право, икономика, администрация и управление и др., показват данните от рейтинга. Най-много са
кандидат-висшистите по икономика - 22% (59 608 души), следвани от тези по администрация и управление - 10% (27 328
души) и по право - 4% (11 149 души). Втората област на висшето образование с най-много студенти е технически науки, в
които се обучават 1/4 от студентите (около 55 хиляди души). Едва 9% се обучават в сферата за здравеопазването и спорта,
7% - педагогически науки.

Монитор

√ Пенсионните компании прибраха над 140 млн. от такси
Предвижда се премахване на излишни "услуги" и свиване на такси Дружествата с 16% по-висока печалба
Над 140 млн. лв. такси са платили осигурените за втора и трета пенсия на компаниите, които управляват допълнителните
им пари за старини. Това показват предварителните данни на Комисията за финансов надзор за миналата година. 41 на
сто от сумата е влязла в пенсионните компании под формата на 5-процентна удръжка, която досега се правеше от всяка
вноска, която влиза по сметката на клиентите.
Най-голямата сума обаче клиентите са платили за т.нар. инвестиционна такса – 79,3 млн. лв. Тя е се отчислява от
пенсионноосигурителните дружества от постигнатия доход при инвестирането на парите на осигурените и е в размер на 1
на сто.
В сравнение с предходната година събраните такси от деветте пенсионни компании на нашия пазара са скочили с 16,5 млн.
лв., което в проценти прави над 13 на сто. Естествено, над 99% от общата сума на таксите идват от най-масовите фондове
– универсалните, в които се осигуряват родените след 31 декември 1959 г. На практика таксите са основен източник на
приходи за пенсионните компании – над 80% от тях.
Експерти нееднократно предупреждаваха, че таксите изяждат от бъдещата пенсия. Често се дава пример с
инвестиционната такса от 1%, която според изчисления на Световната банка у нас опреди десетина години, води до спад с
20 на сто на пенсията в края на осигурителния период на клиента.
Таксите, събирани от пенсионните компании нарастваха всяка изминала година досега в резултат на увеличението на
парите, които влизат в управляваните от тях фондове. От 2016 г. обаче това нарастване трябва да спре или поне да се
забави. След дълго отлагане намалението на таксите на пенсионно осигурителните дружества най-накрая стана факт.
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От 1 януари таксата от всяка постъпваща вноска пада от 5% на 4,5 на сто. Тя трябва да намалява всяка година до 2019 г.,
когато ще стане 3,75%. Инвестиционната такса тази година вече е 0,9%, като от 2019 г. ще е 0,75%. Таксата за смяна на
фонда отпадна. Такава ще се дължи само ако осигуреният реши да прехвърли партидата си в друг фонд в ЕС. Позволеният
й размер е 10 лв.
Данните на КФН сочат още, че пенсионните компании са завършили миналата година на плюс с 48,6 млн. лв., колкото е
чистата им печалба. За година тя е скочила с малко над 8 млн. лв.

Инвестор.бг

√ Калфин: Преизчисление на всички пенсии ще струва 3 млрд. лв. годишно
Държавният ресурс трябва да се насочи за нови детски градини, които да поемат разходите за децата над 1
година, казва социалният министър
Преизчислението на всички пенсии към сегашния осигурителен доход означава чувствително увеличение на всички
пенсии, но ще струва 3 млрд. лв. годишно и бюджетът засега не може да си го позволи. Това казва вицепремиерът и
министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в интервю за в. „24 часа“.
„Справедливата промяна за пенсиите е всички да се преизчислят към сегашния осигурителен доход, както направихме
през 2008 г. Това означава чувствително увеличение на всички пенсии, но ще струва 3 млрд. лв. годишно. Трябва обаче да
съберем сили, за да може бюджетът да си го позволи“, казва той. И допълва, че е важен и по-високият размер на
осигурителните вноски.
Още по темата
Калфин: Решението за великденските добавки за пенсионери не е дискриминационно
Калфин: Увеличението на пенсиите минава през увеличение на данъците
„Тук опираме и до размера на осигурителните вноски, които бяха намалявани драстично през годините. Ние сега
предвиждаме минимално увеличение с по 1% през 2017 и 2018 г., което не само че не ни дава тези 3 млрд. лв., но и ще
продължим да имаме ниски осигурителни вноски“, посочва той.
За него в рамките на това мнозинство и на това правителство няма шанс осигуровките да бъдат увеличени.
За 2017 г. приоритетни области трябва да са ни интегрирането на малките деца и борбата с бедността - ниски пенсии,
безработни, хора с увреждания, коментира още социалният министър.
По темата за атентатите Калфин коментира, че България за момента се справя добре. „Заплахата е по-ниска, но не бих
казал, че я няма. В тази ситуация и с бежанците, и с активизацията на терористите в Европа бих казал, че рисковете за
България растат“, посочи министърът.
По думите му не трябва да слагаме знак на равенство между бежанци и терористи, което обаче не значи, че с бежанците
не могат да влязат и терористи.
„Преди време моят тунизийски колега сподели, че в Тунис "Ислямска държава" набира хора главно в гетото - млади, без
перспектива и без образование, и това е опасност. Но не трябва да обвързваме тероризма само с гетата. Очевидно, че тези
хора са аутсайдери, въпреки че родителите им са интегрирани, имат бизнес в Европа. И трябва да признаем, че Европа не
успява да се справи успешно с нито един миграционен поток, който е имала след Втората световна война“, допълни Калфин
по темата.
На въпрос как да се справим с българските гета, така че ромите, бедните българи или турци да не бъдат радикализирани,
Калфин отговаря, че пътят минава през образование и самостоятелност, включително и работа.
„Лесно и очевидно е да се каже, по-трудно е да се направи. Ние много се радваме, че безработицата намалява, но в същото
време имаме едни постоянно безработни, които, каквото и да се случи в икономиката, са хора, които не могат да се
интегрират“, посочва вицепремиерът и уточнява, че обществото трябва по-активно да се занимава с тези хора, които се
маргинализират. „Опитвам се да насочим повече усилия на пазара на труда към тези хора, но това са доста бавни процеси“.
Министърът на труда е на мнение, че държавният ресурс трябва да отиде за построяването на детски градини и да се
поемат разходите за децата от 1 година нагоре, а родителите да се върнат на работа. По думите му детските градини са
елемент от демографската политика.
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„По-добре е да си мобилизираме ресурса в една посока, така че там да има пробив, отколкото да го разпиляваме.
Държавата е длъжна да осигури за всяко дете училище, здравеопазване и грижа в детската градина. Частните заведения
са допълнителни и който реши, може да си ги плаща. Вместо да разпиляваме ресурса на държавата по частните заведения,
трябва с него да се построят достатъчно общински градини“, казва Калфин. И дава пример с Виена, където общината плаща
всички детски градини и ясли.
„Да, вярно е, че не са с такива условия като нашите, но родителят може да отиде на работа и има къде да си остави детето
да се социализира. В Люксембург предвиждат до 2018 г. държавата да поеме грижата за всички деца. Разходите за подобна
политика биха били по-малки от разходите, които ще платим за маргинализирани групи“, посочи социалният министър.
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