Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
news.bg
√ Индустриалците настояват класовете за стаж да отпаднат
Да отпаднат класовете за прослужено време в предприятията от частния сектор от страна на Националния икономически
съвет (НИС), който е консултативен орган към Министерски съвет. Това предложение направи председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на работна среща с министъра на
икономиката Теодор Седларски, който е и председател на НИС.
"България е единствената държава в ЕС, в която има добавки за прослужено време при това в частния сектор, докато за
държавния те бяха премахнати преди няколко години. Това е пряка намеса на държавата в определянето на заплатите в
частните предприятия", заяви Васил Велев.
Работодателските организации отдавна настояват за отпадането на дискриминацията във възнагражденията на
работещите по признак възраст и за прилагане на принципа "за равен труд, равна заплата".
"Не искаме да намаляваме сегашните заплати, ще запазим брутните възнаграждения, като включим добавката за
прослужено време в основната заплата, но оттук нататък роля трябва да играят квалификацията и резултатите от труда, а
не годините престой в едно предприятие", посочи Бойко Недялков, член на УС на АИКБ.
Според работодателите, ограничаването на намесата на държавата на пазара на труда е една от мерките за решаване на
проблема с липсата на кадри за икономиката. От асоциацията предлагат целенасочена подкрепа за дефицитни
специалности.
Министър Седларски заяви, че предложението на АИКБ за въвеждане на държавни стипендии за дефицитни технически
специалности срещу ангажимент на стипендиантите да се реализират в страната за определен период от време, е пазарно
ориентирано и резонно.
Според Велев: "Бизнесът е готов впоследствие да предложи работа и да поеме изплащането на стипендиите на тези
студенти".
Той отново заяви, че е необходимо да се улесни и вносът на работна ръка от страни извън ЕС на базата на двустранни
спогодби.
По време на срещата Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) постави проблема с необходимостта от
засилване на капацитета на звеното за оценяване на проектите, кандидатстващи за финансиране по ОП "Иновации и
конкурентоспособност".
"Заради големия интерес на бизнеса към тази програма сроковете за оценяване на многото проекти по някои от
процедурите се удължава прекалено дълго", посочи председателят на ББКМ Илия Келешев.
На срещата бе предложено лесно отстранимите пропуски да не са причина за отстраняване на проекти още при
кандидатстването им и заявиха, че има недостатъчната комуникация с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия.
За по-засилен контрол върху електротехническите и електронните уреди на пазара настоя председателят на Българската
асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) Румен Атанасов. "На пазара се увеличава наличието на опасни
продукти-менте", предупреди той.
Необходимостта от промяна на европейската дефиниция за малки и средни предприятия (МСП) бе изтъкната по време на
срещата. "В момента за нуждите на европейското финансиране, като големи предприятия се третират тези, които са с
персонал 250 души и повече, независимо какви продажби или счетоводни резултати имат. Това лишава много български
фирми от програмите за малки и средни предприятия", посочи Васил Велев.
От АИКБ настояват един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде промяна в
дефиницията за МСП, като наред с числеността на персонала се вземе предвид и обемът на продажбите или счетоводният
резултат.
Министър Теодор Седларски обеща, че ще постави въпроса пред еврокомисаря по вътрешния пазар, промишлеността,
предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбета Бенковска, която е на посещение в България.
На срещата присъстваха заместник-министърът Лъчезар Борисов, главният секретар Владимир Туджаров на Министерство
на икономиката, както и членове на Управителния съвет и представители на браншови организации, членуващи в АИКБ.

БГ Предприемач
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√ Националният икономически съвет (НИС) да инициира премахване на класовете за прослужено време, поискаха от
АИКБ
Това предложение направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по
време на работна среща с министъра на икономиката Теодор Седларски, който е и председател на НИС, . На срещата
присъстваха още заместник-министърът Лъчезар Борисов, главният секретар Владимир Туджаров на Министерство на
икономиката, както и членове на Управителния съвет и представители на браншови организации, членуващи в АИКБ.
„България е единствената държава в ЕС, в която има добавки за прослужено време при това в частния сектор, докато за
държавния те бяха премахнати преди няколко години. Това е пряка намеса на държавата в определянето на заплатите в
частните предприятия“, заяви Васил Велев. „Не искаме да намаляваме сегашните заплати, ще запазим брутните
възнаграждения, като включим добавката за прослужено време в основната заплата, но оттук нататък, роля трябва да
играят квалификацията и резултатите от труда, а не годините престой в едно предприятие“, посочи Бойко Недялков, член
на УС на АИКБ.
Министър Седларски посочи, че предложението на АИКБ за въвеждане на държавни стипендии за дефицитни технически
специалности срещу ангажимент на стипендиантите да се реализират в страната за определен период от време е пазарно
ориентирано и резонно. „Бизнесът е готов впоследствие да предложи работа и да поеме изплащането на стипендиите на
тези студенти“, посочи Васил Велев. И допълни, че е необходимо да се улесни и вносът на работна ръка от страни извън
ЕС на базата на двустранни спогодби.
По време на срещата бяха поставени и въпросите за по-засилен контрол върху електротехническите и електронните уреди
на пазара, защото се увеличава наличието на опасни продукти-менте, проблемът с необходимостта от засилване на
капацитета на звеното за оценяване на проектите, кандидатстващи за финансиране по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“, както и въпросът за необходимостта от промяна в европейската дефиниция за малки и средни
предприятия.

Важни обществено-икономически и политически теми

24 часа
√ Премиерът Герджиков: Работим за намаляването на административната тежест за бизнеса
Работим активно в интерес на намаляването на административната тежест, което може да спести милиони на бизнеса,
заяви министър-председателят Огнян Герджиков на среща с представители на Асоциацията на организациите на
българските работодатели. Той се съгласи с необходимостта да се ускори въвеждането на електронното управление.
В рамките на разговора беше засегната темата за осигуряването на квалифицирани кадри за икономиката, както и
мотивацията на младите хора след завършване на образованието си да продължат професионалното си развитие в
България. Като положителна стъпка бяха изтъкнати дуалната система и взаимодействието на бизнеса с висшите учебни
заведения в страната.
Асоциацията представи пред министър-председателя приоритетите си за настоящата година. По друга поставена от тях
тема – за минималната работна заплата, премиерът Огнян Герджиков увери, че се работи по механизъм за нейното
определяне.

Българско национално радио
√ Комисар Биенковска: България е на второ място по усвояване на европейски средства за малките и средните
предприятия
България е на второ място по усвояване на европейски средства за малките и средните предприятия. Това обяви в София
еврокомисарят по вътрешния пазар, промишлеността и предприемачеството Елжбета Биенковска. Тя беше гост на
Европейски форум, посветен на предприемачеството и икономическия растеж.
В обръщението си към участниците във форума еврокомисарят засегна редица проблеми на малките и средните
предприятия, като и подчерта, че това не са единствено проблемите на малкия бизнес в България, но и в Европа –
например това, че новите компании трудно успяват да се задържат и да оцелеят на пазара и да отговорят на високите
регулативни бариери, които също са проблем на вниманието на Европейската комисия.
Еврокомисията е разработила цялостен пакет от мерки за решаването на проблемите, възпрепятстващи старта на
компаниите, но само правителствата не могат да помогнат, а с усилията за икономически растеж и нови работни места
трябва да се ангажират и предприемачите.
Еврокомисар Елжбета Биенковска поздрави България като единствената държава, където се организира местен хъб в
помощ на малките и средните предприятия.
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√ Банките ще могат да получават от НОИ информация за лица и фирми срещу заплащане
Това ще се случва обаче само с изрично писмено съгласие от страна на физическите и юридическите лица
Националният осигурителен институт ще предоставя на банки и кредитни институции информация за физически и
юридически лица, свързана с осигурителния доход, внесените осигуровки, размера на пенсиите, броя на осигурените лица,
както и за трудовите договори за период от 12 месеца назад.
Банката обаче трябва да декларира, че хората и фирмите, за които се събира информация, са дали изрично писмено
съгласие за това, съобщи БНР.
Когато съгласието да се ползват данни от персоналния регистър не е дадено пред самата банка, то трябва да има изрично
волеизлияние на лицето, лично подписано на хартиен носител или в електронен вид с електронен подпис, че то е съгласно
личните му данни да се предоставят на трето лице, каквото се явява банката.
Тарифата за услугите по договорите, които ще се сключват след 30 април, е публикувана на сайта на осигурителния
институт.

Труд
√ НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит
И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни
основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се
приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище,
съобщават от приходната агенция.
Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от
всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.
Средногодишно облекчението за ипотечни кредити се ползва от около 5500 семейства, като те намаляват общо с над 15
млн. лв. данъчните си основи.
За да се ползва данъчното облекчение, едновременно трябва да са налице следните условия:
договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен
граждански брак;
данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора
за ипотечен кредит;
ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.
Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е данъчно задълженото лице да представи писмена
декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.
Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация за
облагане на доходите на физическите лица за 2016 г.
Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за
данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите
100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ,
издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по
първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.
Най-лесно подаването на годишната декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или подписана с
електронен подпис. Данъчните декларации могат също да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои
пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на
НАП. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г., като в същия
срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации
се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.

БТВ
√ НАП затвори 180 търговски обекта за данъчни нарушения
Най-честата причина за това е укриването на оборот
180 търговски обекта са запечатани за данъчни нарушения от началото на годината, съобщиха от Националната агенция за
приходите.
Най-честата причина за това е укриването на оборот (неиздаване на касова бележка) и несъответствие на наличните пари
в касата с отчетените на фискалното устройство. В повечето случаи става дума за магазини, ресторанти и барове, допълват
от НАП, като средното време, в което помещенията остават затворени е две седмици.
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Мярката се прилага в случаите на грубо нарушаване на данъчните закони, включително спрямо търговци, които изобщо
нямат касов апарат. Обектите остават запечатани до плащането на санкциите. Премахването на стикерите на НАП не по
установения ред е престъпление, предупреждават от приходната агенция.
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√ Доходите могат да растат само чрез икономиката
Доходите могат да растат само чрез ръста на икономиката. В това са съгласни и в ГЕРБ, и в БСП, стана ясно в един от първите
телевизионни дебати между представителите на двете партии. В ефира на "Нова телевизия" кандидатът за депутат от БСП
и бивш икономически министър Драгомир Стойнев посочи, че България е отворена пазарна икономика и доходите зависят
от производителността на труда.
Бившият министър на финансите в кабинета на ГЕРБ Владислав Горанов допълни, че доходите не се създават от
политиците, а от доброто управление и според програмата на партията след четири години е напълно нормално средната
заплата да бъде 1 500 лева, а минималната - 650 лева.
Драгомир Стойнев обвини своя опонент, че в ГЕРБ нямат приоритет в своята програма. БСП от своя страна залага на
образованието, здравеопазването, икономиката, сигурността, тоест "коренна промяна на сегашния модел".
"Ние искаме нова икономика, която не зависи само от европейски средства и обществени поръчки, без корупция", каза
той и посочи, че БСП щ работи за насърчаване на българския предприемач, за да реализира той мечтите си в България.
Горанов обаче беше категоричен, че не вярва на социалистите. "Те разчитат на амнезията, която да им донесе амнистия",
каза той.
Драгомир Стойнев посочи още, че средната заплата се определя от икономиката, но минималната работна заплата е
политическо решение. Той припочни, че в периода 2005 - 2009 година средната работна заплата се е увеличила над 2 пъти
(със 108%), и това е свързано с бурния икономически растеж.
Бившият финансов министър в кабинета на Бойко Борисов призова БСП да се откажат от коментарите за промяна в
данъчния модел, защото "това, което предлагат е опасно за икономиката". Стойнев поясни, че плановете на социалистите
са промяна в плоския данък - доходите над 10 хил. лева месечно ще бъдат облагани с 20% и се започва семейно подоходно
облагане - 50 лева месечно данъчни облекчения за работещите родители на дете.
"Това означава, че хора със заплата около 500 лева няма да плащат данък", каза Стойнев.
Горанов обаче посочи, че семейното стимулиране не е задължително лошо, но така предложено ще ерозира бюджета.
Предложената мярка ще намали данъчните приходи с 300 млн. лева годишно, а тези пари могат да бъдат използвани към
друг сектор - образованието и увеличаването на заплатите на учителите. Именно образованието е гарант за справяне с
бедността.
Двамата се конфронтираха по отношение на управлението на КТБ. Драгомир Стойнев посочи, че в управлението на БСП
през 2013 - 2014 година е започнало изваждането на част от държавните активи от банката. Това беше направено по силата
на правителствено решение от служебния кабинет на Марин Райков.
Стойнев посочи още, че по време на среща при президента Росен Плавнелиев в дните след затварянето на банката от ГЕРБ
са поискали банкова гаранция, която е щяла да "съсипе цялата система".
И ГЕРБ, и БСП заявиха, че ще се борят с корупцията. За Горанов борбата с този проблем е създаването на единен
антикорупционен орган, който да обедини звена, които съществуват в момента, но работят неефективно. Промяна в
Наказателния кодекс и по-тежки наказания срещу корупцията също биха били стъпка в тази посока.
От своя страна Стойнев посочи, че промени в Наказателния кодекс ще доведе до по-бързо правораздаване ще върне
доверието на българите в институциите.
Стойнев критикува и външната политика на ГЕРБ. Според него срещу санкциите за Русия вече се чуват гласове и сред
десните във Франция, и в Германия. Тези санкции вредят на европейската икономика, допълни още социалистът. Горанов
обясни, че позицията на ГЕРБ е, че България вече е избрала своя път и се съобразява с политиката на ЕС и НАТО.

Труд
√ Карина Караиванова: Повишаваме финансовата грамотност на обществото чрез нови програми
„Считам, че бизнесът, финасовите експерти и регулаторът на сектора сме длъжници на обществото. Ще работим в посока
да развиваме финансовата грамотност на българите.
Стартирали сме разговори с водещи български университети, за да повишим финансовата грамотност на студентите. Освен
това планираме такъв тип програми да са достъпни за всички желаещи да се образоват“. Това заяви Карина Караиванова,
председател на Комисия за финансов надзор на дискусионен форум „Печели находчиво: нови хоризонти за личните
спестявания“.
По думите й относно услугите на небанковия финансов сектор е нужно да се работи много по-активно и да се предостави
необходимата информация на потребителите.
„От 23 години доброволното пенсионно осигуряване е в сила у нас, в този период има 910 млн. лв. активи на 600 000 хил.
осигурени, а в това число 273 000 хил. от тях с лични вноски.
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В бюджета на НОИ за 2017 г. 7,8 млрд. лв. са за фонд „Пенсии“, от тях 3,7 млрд. лв. са приходи от осигурителни вноски и
4,1 млрд. лв. са от бюджета.“ Това коментира Владислав Русев, прокурист на „Алианц България“ АД, които представи
възможността за доброволното пенсионното осигуряване в страната.
По думите му необходимата осигурителна вноска от заплатата на работник трябва да е 32%, за да има той релевантна
пенсия, при заложените сегашни около 18%.
Доброволното пенсионно осигуряване не е инвестиционен продукт, уточни той, но има предимства като данъчно
облекчение в размерите на 10%.
Относно доходността Русев уточни, че тя е над доходността по банкови депозити и под тази на инвестиционните фондове.
Например 100 лв. днес ще бъдат 432 лв. след 30 г. при 5% годишна доходност.
Мерки срещу „фалшивите брокери“
„Следващата седмица ще обсъдим законовите промени за въвеждане на фигурата „таен клиент“ за инвестициионни
дружества, които работят без лиценз“, уточни шефът на КФН Карина Караиванова.
Относно нелицензираните инвестиционни посредници Комисията за финансов надзор (КФН) е предприела мерки и е
публикувала списъка на всички фалшиви брокери, които по последна информация в страната са 52. При необходимост
комисията ще извършва проверки или ще сезира прокуратурата за нередности.
Владимир Савов, зам.-председател на Комисията по финансов надзор обяви, че очакват в най-скоро време да открият колцентър на комисията, на който потребителите да могат да подават сигнали за нередности.

Сега
√ "Безплатното" саниране се превръща във водевил
Днес регионалният министър се среща с кметовете и ББР
Безплатното" саниране на старите жилищни блокове се превръща в истински водевил, а напрежението около
финансирането му ескалира. Незабавно да се размрази националната програма за енергийна ефективност поиска
ултимативно вчера сдружението на общините. Това стана, след като Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) обяви, че отделените за финансиране на програмата 2 млрд. лв. са изчерпани и ще покрият само
2022 блока, които вече имат одобрение от Българската банка за развитие (ББР).
"Много от общините имат подписани договори с ББР и сега не знаят как да продължат изпълнението им", обяви шефът на
сдружението и кмет на Велико Търново Даниел Панов вчера. Както в. "Сега" писа, в сряда кметовете поискаха ясна позиция
от МРРБ как да продължат да санират блокове, след като програмата реално е спряна. Според Панов сега общините не
разплащат вече изпълнени дейности, а за това фирмите можело да ги съдят. От сдружението настояха за спешна среща с
регионалния министър Спас Попниколов, за да получат яснота за бъдещето на програмата. Той реагира веднага и ги покани
още днес заедно с ръководството на ББР.
В сряда вечерта регионалното министерство писмено информира, че държавното финансиране е гарантирано само за 2022
сгради. В това съобщение не се казва директно, че програмата е спряна или замразена, но пише: "Сключването на нови
договори за целево финансиране с ББР ще бъде възстановено, след като бъдат сключени всички анекси към текущите
договори за целево финансиране и при наличие на свободен финансов ресурс по програмата". От тези разяснения става
ясно, че програмата продължава да е действаща само на книга и не приема повече заявки. Другите 4000 чакащи сгради
очевидно ще се изпълняват, когато и ако се осигурят нови милиарди. Ако се съди по досега договорените пари, става дума
за около 4 нови милиарда.
Вчера, очевидно притеснени от нарастващото недоволство на местната власт и сдруженията на собствениците, от МРРБ
излязоха със странното съобщение, че програмата не е спирана, нито замразявана и "ще продължи при наличие на
осигурено финансиране". Категорично от ведомството на Попниколов заявяват, че програмата била добра, но "е нужен
висок контрол и ясни критерии за обхвата на допустимите дейности".
Заради недоволството на кметовете за бавното подписване на анексите за плащане към договорите с ББР министър
Попниколов е дал указания банката да подпише всички заявени искания за сключване на анекси, но само към текущите
2022 договора. Това ще стане "до достигане на разполагаемия финансов ресурс", уточняват от МРРБ. Така или иначе отново
е ясно едно - парите са почти изчерпани и ще се санират много малко блокове. Самият министър Попниколов заяви в
понеделник, че подписаните договори са за 1.956 млрд. лева. Сметката дотук показва средно около 1 млн. лева на сграда.

Money.bg
√ Cpeднaтa зaплaтa в Бългapия ce e yвeличилa 4 пъти зa пocлeднитe 15 гoдини
Cpeднaтa paбoтнa зaплaтa в Бългapия пpeз пocлeднaтa гoдинa e нapacтнaлa c 9.5% cпpямo пpeдxoднaтa, дocтигaйĸи 962
лeвa. Toвa пoĸaзвaт пyблиĸyвaнитe пpeдвapитeлни дaнни нa HCИ.
Toвa e нaй-гoлeмият pъcт oт 2009 гoдинa нacaм, ĸoгaтo тя ce yвeличи c 11.8% зa гoдинa.
Haй-гoлeмият pъcт e измepeн пpeз 2008 гoдинa, ĸoгaтo cpeднaтa зaплaтa cĸoчи c пoвeчe oт eднa чeтвъpт - 26.5%.
Oт дaннитe e виднo, чe пpeз пocлeднитe 15 гoдини зaплaтитe в cтpaнaтa ca ce yвeличи чeтиpи пъти - oт 240 лeвa пpeз 2001
гoдинa cpeднaтa paбoтнa зaплaтa дocтигa 962 лeвa.
Aĸo ce зaпaзи тeмпa нa pacтeж, тя вepoятнo щe минe 1000 лeвa пpeз 2017 гoдинa.
Зa cъщия 15-гoдишeн пepиoд инфлaциятa 81.1%, ĸoeтo e пoвeчe oт чeтиpи пъти пo-мaлĸo oт pъcтa нa зaплaтитe.
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В. Стандарт
√ На фермерите са изплатени 827 млн. лв.
Парите за фермерите се изплащат по-бързо спрямо миналата година. Това става ясно от данните, разпространени от
Министерството на земеделието по повод опасения на фермери, че ще има забавяне в разплащането. По линия на
директните плащания към февруари 2016 г. са разплатени 816,5 млн. лв., а до края на настоящия месец - повече от 827
млн. лв. От министерството посочват, че в обявения индикативен график за превеждане на директните плащания е
заложено основните разплащания (оторизации) по схемите и мерките за директно подпомагане да приключат в рамките
на май 2017 г. Това е с месец по-рано спрямо 2016 г.
Основните причини за настъпилите промени в публикувания преди дни график за разплащания към фермерите са няколко,
посочват от МЗХ. Това са: Прилагането на директните плащания (нотифицирани са над 20 различни схеми и мерки за
подпомагане) е сложен процес и е свързан с обработка на специализирана информация, постъпваща от различни
институции и организации. Тази информация се използва в хода на извършваните от ДФЗ проверки. Периодите на
изплащане зависят от предоставянето както на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане", така и на всички
специализирани слоеве, свързани с прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.
Реформата в Общата селскостопанска политика на ЕС промени изцяло в полза на кандидатите алгоритмите за изчисление
на сумите за подпомагане и създаде нов модел за налагане на санкции, които се въвеждат от ДФЗ - т. нар. система „Жълт
картон". Системата предвижда намален размер на административните санкции, но се въвежда и проследяването им в
следващите кампании.
Директните плащания се обвързват с механизма „Финансова дисциплина" – досега прилаган единствено в „старите"
страни членки на ЕС;
Плащанията от европейските земеделски фондове подлежат на постоянни проверки от ЕК, като препоръките налагат
въвеждане на допълнителни контроли по заявленията на стопаните преди оторизация на средства за кампания 2016. В
противен случай съществува риск от налагане на санкции на България;
От началото на март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с въвеждане на нови схеми и
допълнителни изисквания към тях.

Econ.bg
√ Строим газовата връзка с Гърция от началото на 2018 г.
Задължително условие за доставката на договорените количества газ от Азербайджан е изграждането на българогръцката газова връзка - интерконектора IGB
Енергийният министър на Азербайджан Натиг Алиев потвърди пред българския служебен министър на енергетиката
Николай Павлов ангажимента на страната си да доставя 1 милиард куб. метра газ годишно за България. Двамата обсъдиха
на среща в Баку развитието на двустранните отношения в енергийния сектор, предаде Дарик.
Задължително условие за доставката на договорените количества газ от Азербайджан е изграждането на българо-гръцката
газова връзка - интерконектора IGB. Проектът е от ключово значение за диверсификацията на източниците и маршрутите
за доставка на природен газ за България, подчерта служебният министър на енергетиката.
"В момента тече интензивна работа по подготовка на документите за обявяване на търга за изграждането на
междусистемния газопровод, така че в началото на 2018 г. строителството на IGB да започне", заяви Николай Павлов по
време на срещата.
Най-важното е, че финансово проектът е осигурен, допълни той. Проектът получи 45 млн. евро безвъзмездно финансиране
по „Европейска енергийна програма за възстановяване”. Отделно в бюджета на България е предвидена държавна
гаранция в размер на 110 млн. евро, която осигурява кредит при изгодни условия от Европейската инвестиционна банка и
Европейската банка за възстановяване и развитие.
„Източниците на газ в Азербайджан са реални. Възможностите за увеличаване на добива също са реални. Мисля, че ние
ще се заинтересуваме от проектите, които България планира да реализира в газовия сектор. Ние сме готови да участваме.
Разчитаме преди всичко да се включим в проекта за газовото хранилище”, каза министър Натиг Алиев и допълни:
„Вярваме, че газопроводът IGB ще бъде изграден в срок.”
„България днес се явява лидер в Южния газов коридор”, подчерта още той. Министърът на енергетиката на Азербайджан
коментира и плановете за изграждане на регионален газов хъб „Балкан” в България. „Мисля, че това е много интересен
проект”, каза той, като поясни, че Азербайджан очаква чрез България природният газ от Каспийския регион да влезе и в
други страни в Европа, като например в Румъния.
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