Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ 20 млрд. лв. се вливат в българската икономика след 2014 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199604_20+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%81%D0%B
5+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81
%D0%BB%D0%B5%D0%B4+2014+%D0%B3.
През следващия програмен период от 2014 до 2020 г. България ще получи 17,1 млрд. лв. от европейските фондове, като
с националното съфинансиране сумата достига 20 млрд. лв., заяви министърът по усвояване на средствата от ЕС
Томислав Дончев по време на дискусия за следващата седемгодишна финансова рамка на общността. По думите му с
близо 2 млрд. евро ще се финансира изграждането на жп инфраструктура до Дунав мост 2. Над 4 млрд. лв. са парите за
конкурентоспособност на българския бизнес. Министър Дончев припомни, че сумата по кохезионната политика за
всички държави е 336 млрд. евро, но точният размер на парите за България все още подлежи на преговори.
Средствата от европейския бюджет ще се разпределят по следния начин - от цялата финансова рамка 30% са за
Кохезионния фонд, което означава инвестиции в инфраструктура - пътна, железопътна, както и в сектор "Води". Около
18% са предназначени за Европейския социален фонд, откъдето се финансират наука, образование и социални
дейности. Останалите пари са за Европейския фонд за регионално развитие, като половината от този ресурс е
предназначен за приоритетни дейности, като подпомагане бизнеса на малки и средни предприятия. Ще се акцентира и
в т. нар. зелени мерки в икономиката. Помолен за коментар, дали 30% дял на Кохезионния фонд не е намаляване на
досегашните средства, Дончев заяви, че тези средства в никакъв случай не са отстъпление от наша страна.
Относно усвояването на средства от сегашния програмен период той заяви, че критична ще е средата на 2012 г., когато
ще се разплащат всички миналогодишни проектни предложения.
Една от най-горещо дискутираните теми относно следващия програмен период на европейското финансиране е
въвеждането на данък върху финансовите транзакции, стана ясно по време на конференцията, организирана от
Института за икономическа политика в сътрудничество с фондация „Ханс Зайдел“, България. Нашата страна не поддържа
идеята за въвеждането им с аргумента, че те ще имат незначителен икономически ефект. Но ако всички останали
държави в ЕС приемат да има такъв налог, и България ще се присъедини към тях. Обсъжда се и вариант да се облагат не
транзакциите, а финансовите дейности, например – облагане на приходи и бонуси. Друго предложение за новата
Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014–2020 г. е да се намали броят на одитите по проектите. Ако
стойността на проекта е до 100 хил. евро, да има само един одит, а ако е над тази стойност, да не се прави повече от
един одит годишно. Има предложение и за намаляване срока за съхранение на документи по проектите от 10 на 5
години.
Според министър Дончев до средата на 2013 г. България трябва да е готова с позицията си за следващия програмен
период на европейско финансиране. Дотогава в дебат с другите страни в ЕС трябва да набележим конкретни мерки,
както и националните приоритети до 2020 г. „Ще се изградят системи за оценка на ефекта от всички оперативни
програми“, заяви Дончев. Предстои дълъг дебат, на който всяка от страните членки ще защити интересите си, за да се
стигне до консенсус за начина на разпределение на парите от общия европейски бюджет.
Вестник Капитал daily
√ Субсидирането на горивата - икономическо бреме, от което политиците не смеят да се отърват
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/2012/03/27/1796633_subsidiraneto_na_gorivata_-_ikonomichesko_breme_ot/
В Кливлънд, щата Охайо, 43-годишният складов работник Джордж Макнери, разказва, че сменил големия си джип
"Форд" за малка "Хонда" от 2004 г., защото бензинът "измъква храната от устата на децата ми". Отвъд Пасифика - в
Пекин, 27-годишният счетоводител Лю Дзя слиза от хондата и се качва на метрото, след като цените на горивата се
вдигнаха за втори път през последните 6 седмици до около $1.30 за литър - ниво, което е с 24% по-високо от това в САЩ.
И в двете най-големи икономики на света горивата се субсидират, но макар Китай да е вторият консуматор на петрол на
планетата, само 60% от хората имат коли - ниво, на което Америка е била през 20-те години на ХХ век. Въпреки това и тук
управляващите се замислят за нови субсидии, след като и в момента поемат над 20% от цената.
Предизборни маневри в САЩ
За Джордж Макнери на пръв поглед по-важно е допускането за обсъждане в Сената на проектозакон за премахване на
данъчните облечения за големите петролни компании в САЩ. В действителност текстът едва ли ще стане закон, няма да
свали цените на горивата и само ще се използва като политически коз броени месеци преди изборите за президент и
подмяна на част от състава на американския парламент. Предложението на демократа Робърт Менендес обаче стана
още един повод да се коментира смисълът от субсидирането в този сектор. То се практикува масово по света в името
най-вече на популярност за политиците и гарантирани печалби за големите играчи.

Идеята на Менендес е да се спестят около 24 милиарда долара в следващите 10 години, които да се пренасочат към
развиване на възобновяеми източници и данъчни стимули за енергийна ефективност. В понеделник зад закона застана и
Белият дом, където президентът Барак Обама безуспешно призоваваше да се прекрати със субсидирането на
петролните гиганти Exxon Mobil, BP, ConocoPhillips, Chevron и Royal Dutch Shell.
На фона на растящите цени на горивата (в САЩ те доближиха психологическата граница от 4 долара за галон)
предложението налива вода в мелницата на онези, които казват, че е безумно с пари на данъкоплатците да се
увеличават и без това големите печалби на петролните корпорации, и то при растящ бюджетен дефицит.
Републиканците от своя страна казват, че вносителите са се откъснали от реалността и че няма доказателства, че с
вдигане на данъци и намаляване на субсидии ще паднат цените на бензиностанциите. Вместо това трябва да се увеличат
сондажите за петрол и газ, казват сенатори от партията, контролираща Камарата на представителите.
Много приказки, малко дела
Истината е, че в момента никой политик по света не може да си позволи да премахне субсидии, защото това трябваше
да се направи преди няколко години, когато петролът струваше 35 долара за барел, а не сегашните 124 долара. Днес не
само шокът ще е по-голям, но и притиснатите от кризата държавни бюджети ще останат без солиден приход от акцизи,
данъци и такси. Анализаторите прогнозират, че през второто тримесечие на 2012г. цената на петрола ще остане на
сегашното равнище.
През ноември 2011г. обаче Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Международната
агенция за енергия (МАЕ) препоръчаха на правителствата по света да не се отказват от договореното от Г-20 през 2009 г.
премахване на неефективните субсидии за горива. Изчисленията им показваха, че през 2010 г. по света са похарчени
почти половин трилион долара за субсидиране на петрол, ток, въглища, газ. Генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия
посочи, че всъщност субсидиите помагат най-вече на заможните домакинства (между 6% и 10% от най-бедните 20% в
обществото имат полза от тях) Колегата му в МАЕ Мария ван дер Хьовен допълни, че тези средства - особено при
сегашните високи цени - се превръщат в голямо бреме за икономиките и ако се премахнат прозрачно, постепенно и
разумно, могат да донесат ползи.
Без реформи субсидиите за горива ще достигнат 660 млрд. долара към 2020 г., което е 0.7% от глобалния БВП. Но ако те
бъдат премахнати до края на десетилетието, ръстът в нуждите от енергия ще намалее с 4.1%, а на петрол - с 3.7 млн.
барела на ден, твърдят двете международни организации. Ако няма промяна, в средата на века световната икономика
ще е 4 пъти по-голяма и ще се нуждае от 80% повече енергия, в която изкопаемите горива ще си останат с дял от около
85%.
Вестник 24 часа
√ Симеон Дянков: Ако ми предложат пост в следващия кабинет, ще приема
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1299013
- Зачестиха рокадите в кабинета, г-н Дянков. Властта износва, идват избори, официалните пари или онези под масата
скарват екипите, тръгва разпределение на постове за втори мандат или...?
- Направих си труда да проверя как се е развивал този процес в миналите правителства. Установих, че ние се движим
около една наложила се тенденция.
- Като количество...
- Да, Костов е сменил 12 министри, Сакскобургготски - 8, тройната коалиция - 9. Така че нищо чудно няма в това, че има
промени. А и при нас част от тях идват не от провали, а от успехи. Фандъкова спечели кметски избори, Плевнелиев и
Попова - президентските. Погледнете къде ние сменяме хора и ще си отговорите. В здравеопазването - цели четири, но
там резултатите не са добри. В транспорта - поискана от мен смяна. Доволен съм, че стана, защото иначе тежките
реформи в БДЖ нямаше да се случат.
- А защо си отиде Трайчо Трайков? Там има големи проекти, а следователно и големи пари.
- Трайков бе предложен от мен за член на кабинета. Той имаше правилната философия в икономиката и енергетиката,
но екипът му някак не успя да се сработи. Особено по-големите проекти - "Белене", газовите връзки... Имаше някакво
лутане - посоката вярна, а само лутане и бавене.
- Чака се премиерската дума може би?
- Не. Ще ви направя паралел- "Бургас-Александруполис" и "Белене". Два подобни проекта не като размер, а като
състояние и процедури. И двата с разписани междудържавни споразумения, но с липсващи договори. Още в началото
на мандата аз поисках първия, уточнихме го, работихме 1-1,5 г. и го затворихме. И то по начин, по който другите страни
да не могат да имат претенции към нас. Е, същото можеше да стане и при "Белене", а не само да се говори. Но след
раздвижването и идването на Добрев, ще има яснота и по "Белене."
- Все пак защо след Катар? И има ли нещо общо между оставката на Трайков и разговора на Путин и Борисов?
- В Катар определено нещо се е случило. Знаете, аз не бях там, така че директни впечатления нямам. Но още вечерта във
вторник, като говорих с премиера, усетих, че е много разочарован от работата по това събитие. Всъщност - направо
ядосан. В сряда говореше по същия начин и логично дойде решението в четвъртък, веднага след връщането. Така че да,
нещо е станало, или по-скоро нещо не е станало в Катар. Каквото и да е било обаче, то наистина е само капката, преляла
вече пълната чаша. От забавени действия по взети решения. Например за интерконекторните връзки. При взето
решение, уж да се работи, а напредък да няма, не е логично. Когато през декември "затваряхме" годината с премиера,
предложих мой екип да помага. Лично ходих до Анкара, не да отварям темата, а за да я затворим. В Москва заминах
също след разговор с премиера, че по "Белене" нищо не се случва. А това трябваше да направи Трайков - да отиде в

Москва и просто да съобщи нашето решение, че вървим към приключване на проекта в този му вид. Той нищо от това не
направи.
- След оставката тръгна един странен разговор през медиите - Борисов обясни уволнението с Катар, министърът се
разприказва за газ и "Белене", вие казахте, че Трайков е професионалист и ще работи за кабинета, той отвърна, че
можел и сам да се грижи за кариерата си. Тогава Борисов го отряза и го обвини, че е заложил капани пред
наследника си. Да не би да го искахте, за да не говори...
- Няма как да е така. "Белене", връзки, договори за газ, които изтичат - тези теми бяха негови и много важни. Аз разбрах
решението на премиера и се съгласих с него. Но с Трайков се познаваме отдавна, смятам, че е добър професионалист ,
че се грижи за интересите на държавата. Реших, че ще е добре за всички, ако го концентрираме около едно нещо, а не
да се разпилява по много ресори. Споделих това с премиера, той каза: да, искам го като съветник. Бяхме тръгнали към
такова решение. Но после, дали Трайков сам, или под въздействието на част от бившия си екип, започна да се
разграничава от решения, в чието вземане той самият е участвал. А няма как това да стане - бил си част от екип, един вид
и ти си искал нещо да стане, пък не си го направил. Разбирам огорчението на премиера.
Сега до дни ще разберем финала на решението, по което 3 години работим. И то ще хвърли яснота не само по бъдещето
на "Белене", а и за цялата ни ядрена енергетика и превръщането ни в енергиен център.
- Вие го знаете, кажете ми го.
- Знам го, да. Но ще оставим премиерът да го обяви официално след заседанието на МС в сряда. Остава юридически да
се изработи така, че да няма никакви последствия за страната ни.
- Как погледнахте на намеците на ексздравния министър Константинов, че вие по-добре от него сте знаели за това,
което се случва в здравеопазването? Защо ви подозира? Ако той наистина не е знаел, излизат виновни заместничките
му - Десислава Димитрова и Гергана Павлова, които пък са ваши назначения.
- Това бе неговата основна грешка. Че при първото напрежение около него той посочи като виновен екипа си. Не се
прави така. Те са ти подчинени, ако си имал проблем, трябвало е да го решиш. Можеш да искаш информация,
обяснения. Това бе недопустимо и тогава пък моята чаша преля и аз му поисках оставката пред премиера и
Изпълнителната комисия.Съгласете се, че не може министър да не знае какво става в министерството му. Все едно аз да
кажа: ами не знам къде ми е бюджетът, нямам представа какво се случва в съвета на министрите. Вярно е, че Димитрова
и Павлова бяха назначени при проф. Борисова, също е вярно, че аз ги предложих и двете. И не съжалявам.
- Ваш съветник ли е Павлова?
- Не е изключено да стане, тя е голям специалист. Но към днешна дата не е. Димитрова пусна еврофондовете, без нея
нямаше да тръгнат. Спрямо Павлова Константинов постъпи направо нечестно, обвини я в какво ли не и то напълно
незаслужено.
- Ваше назначение ли е ексслужебният ни премиер Ренета Инждова в НСИ?
- Донякъде и ваше (смях). Прочетох коментар или интервю от нея в един от вашите вестници. Направи ми вчечатление,
че има управленски опит, че е ръководила големи системи... Много не се сещаме за такива хора, което е грешка.
Мислим, че са си дали вече своето. А не е така. По време на едно пътуване с премиера му я предложих. Той в такива
случаи първо дава вид, че не чува, дори сменя темата. След ден-два казва - добро е онова, действай. Този път веднага
реагира, каза "не знам как не сме се сетили, грях е хора с капацитет да не се използват. Разговарях с нея вече 3-4- пъти.
- Така, като си говорим, си личи, че вие сте човекът, който има пръст в много назначения и уволнения. Как стана така,
доскоро вас не ви познаваха и вие не познавахте много хора, а сега...?
- Това че 20 г. бях навън, се оказа добро. Иначе бързо щяха да пробиват до мен разни лобита. Не че щях да ги слушам.
Плюсът на това, че идвам отвън, е че не оценявам хората партийно. А и подборът на партийни кадри е изцяло в ресора
на другия вицепремиер - Цветанов. Имам си двама души от екипа, които ми помагат да привличам хора с управленски
опит. А и аз не съм скромен и ако имам добра идея, винаги я казвам. Всъщност това ми е работата. Не забравяйте, че аз
отговарям за 11 министерства и трябва да знам кой отива там, какво се прави.
- Имате си "ловци на мозъци"?
- Да. Може и така да ги наречем. Полезно е да се привличат и млади, и опитни хора.
- А защо пазите Менда Стоянова? За какъв пост? Здравен министър, здравна каса... Следващ мандат?
- Здравна каса - не, здравен министър - не. А и тя предпочита да е строго профилирана във финансите, където е целият й
опит. Но ние имаме за първи път възможност отрано да готвим хора и за втори мандат. Мислим усилено по това вече 6
месеца. А мен ако питате, премиерът винаги така е мислил, от самото начало. Така че да търсим хора за позиции, по
мандати. Менда може да стане много добър министър в икономическия блок. Както и част от новите, младите - Добрев,
Атанасова, Московски.
- Къде слагате себе си в този отбор?
- Аз ще се боря да спечелим следващ мандат. Убеден съм, че ще го спечелим. Ако ми се предложи пост в следващото
правителство, ще го приема. Има много работа за вършене и търсим хора да я свършат.
- А защо се скарахте с шефа на КФН Стоян Мавродиев? Жълтите медии извадиха дежурните версии за "мноооого пари
и жени". Сериозните - намеренията ви за Сребърния фонд.
- Причинате е прозаична. И няма общо с жени (Смее се). Още по-малко със Сребърния фонд. Просто съвпадение по
време. От месеци към мен идват сигнали от различни хора за вероятни, подчертавам вероятни, нередности в комисията.
Ако не са анонимни, всеки от тях се проверява. Това ми е правило. Различни са сигналите - не само за големи бонуси,
извън правилника на комисията. А и че новоназначени директори продължават да са във фирми, което законът е
забранил. Има и по-тривиални - че лица от комисията са пътували с финансови олигарси. Затова разпоредих проверка.
Иначе какво излиза - проверяваме бившата власт, нашите хора - не. А Мавродиев го взе лично. Сметна, че това е моя

инициатива. Опитах да го убедя, че и при мен, и в други министерства в момента има проверки на всякакви сигнали.
Така е редно.
- Моля ви, кажете ясно: пред фалит ли е държавата? Ще бъдем ли втора Гърция?
- Такова говорене има всяка година. Следва финансовият цикъл - от януари до март държавата има големи плащания и
тогава започва голямото говорене. Ето, тази година - 500 млн. по еврооблигации на Велчев, 300 млн. по други. Дойдоха и
големите плащания по европроекти - 1,5 млрд. само досега. А там знаете, принципът е - ние плащаме, Брюксел връща,
но след 45 дни. Така че към края на март фискалният резерв ще се понапълни и всички пак ще станат тихи. Няма нищо
притеснително във финансовото състояние на държавата. Доскоро опозицията атакуваше дефицита, а сега резерва.
Който следи държавните финанси, вече е наясно с двата цикъла - на финансиране и на говорене, и не обръща внимание
на говоренето. А на мен тези гласове ми помагат - като ми искат колегите-министри още пари, казвам - недейте, че
вижте какво става...
- Как ще се справите с шоковите плащания по дълга?
- Наистина са шокови - 2013 г. януари - 2 милиарда, 2015 г. още. Вече имам яснота. Обществената и медийната дискусии
помогнаха, няма спор. Ето по Сребърния фонд. Исках да стигнем до средното за ЕС ниво на инвестиране от 70%.
Установихме, че още няма обществена готовност. Е, ще я достигаме, но плавно - от 30% с по 10% всяка година до 70%.
Тристранният съвет ни подкрепи. КНСБ даде разумно предложение, тези пари да остават в нашата икономика. Ще
търсим начин, преди проектът да влезе в МС, и това да стане. Дойде времето и да търсим ерооблигации. Аз знаете, не
бях възторжен от тази идея, не ми се искаше да го правя. Но категорично няма да оставам в историята ни като повтарящ
"сделката Велчев". Ситуацията на пазарите вече е добра и затова се готвим за излизане на тях. Ще опитам облигациите
да са на по-ниски цени. Знаете, че тези, по които идват плащания през 2013 г., са при 7,5% лихва и при 8,25% за 2015 г.
Може би ще успеем с поне 2-2,5 % да са по-ниски.
- Дойде им редът на пенсии и заплати. Ще се индексират от 2013 г., да поговорим с конкретни цифри, ако вече е
възможно.
- Да, за първи път от 2013 г. ще прилагаме швейцарското правило - автоматично индексиране с наполовина ръст на БВП
и наполовина на инфлацията. Ще започне от пролетта на 2013 г. Засега като кошница индексирането върви около 3,5-4%,
предполагам там някъде като среден ръст за пенсиите. Иска ми се този ръст да е по-голям. С премиера и със социалния
министър вече говорим как това да стане. Единият начин е активно търсене на голям инвеститор в БЕХ и част от парите
да отидат за вдигане на пенсиите.
- Извадихте за продан борсата и депозитара, там какво ще търсите?
- Чрез критериите търсим голям инвеститор и то в който няма държавно участие. Смятам, че до есента ще имаме нов
мажоритарен собственик.
- Остават ли данъчните и митниците изключение от рязането на бонуси? Кават, че ако ги отрежете от връзката с
допълнително събрани приходи, няма да е добре...
- Няма да има изключения. Имах такава идея за митниците. Впрочем това за раздаването на 25% от допълнителните
приходи е въведено от Костов, който най-активно ни критикуваше за бонусите и се наложи да му го припомня. Ще
увеличим обаче заплатите. Променяме 72 закона. Непрекъснато излизат някакви странни закони с бонуси - за горите, за
движението по пътищата. Сега готвим нов закон, който ще сложи ред и във висшите длъжности в държавата. Там също,
има диспропорции - заплатата на финансовия министър е в пъти по-малка от шефовете на комисии и 5-6 пъти по-малка
от тази на шефа на БНБ. Няма как да е така. Или заплатата на премиера да е по-малко. Ще ги подредим в йерархия Цецка Цачева, шеф на парламента, президентът Плевнелиев, премиерът и така нататък...
- Борисов няма да е доволен, че е трети...
- Той и сега е с по-ниска заплата от президента. Въпросът е, че тримата първи в държавата по закон вземат по-малко от
други по-ниски нива. Абсурдно е заплащането да не е съответно на отговорността и това ще се промени.
- Идеята ви да съберете в агенция останалата държавна собственост очевидно остава за втория мандат. Затова да ви
питам на парче - какво става в НДК?
- Добри неща. НДК нямаше ясна собственост, беше данъчен длъжник, беше губеща. От 1 година финансовите резултати
се подобряват. Поставил съм задача на бившия ми съветник Ивайло Георгиев, който е шеф на надзорния съвет там, да
инвестира цялата печалба. НДК си отчитам като постижение в този мандат. Имаме голям проект там. Започваме от
билетния център - в него ще продаваме билети за културни събития в цялата страна, не само в София. На покрива на
сградата няма да има никакви надписи, на никакви фирми. Ще осветим цялата сграда, ще има отгоре надпис
"Национален дворец на културата". Ще го превърнем в прекрасно място за детски забавления. И имаме инициатива ръководството ще търси сътрудничество, а впоследствие и собственост в поне 5-8 големи града - Русе, Бургас, Варна,
Пловдив. В тях ще има малки дворци на културата, за да може всичко, което се прави в София, да се види от повече хора.
ВИЗИТКА
- Роден на13 юли 1970
- Завършил езикова гимназия, гр. Ловеч
- Магистър и доктор по международни търговски и финансови отношения в Мичиганския университет.
- От 1995 г. работи за Световната банка като Главен икономист по финанси и частно дело.
- Водещ автор на годишния обзор на Световната банка - World Development Report 2002.
- Създател на годишния доклад Doing Business Report, най-продаваното издание на Световната Банка в над 100 000
копия. Един от 100-те най-цитирани икономисти в света. Директор на научен център в Харвард.
- Семеен, с две деца

Вестник Сега
√ Кабинетът ще съживява Северозападна България с европари
http://www.segabg.com/article.php?id=594935
Макар че към началото на март България е усвоила само една пета от предвидените 15.6 млрд. лв. по 7-те оперативни
програми, кабинетът вече чертае планове за следващия програмен период 2014-2020 г. "България може да получи
около 17 млрд. лв. от ЕС, а с националното съфинансиране стойността на европрограмите може да набъбне до около 20
млрд. лв.", съобщи ресорният министър Томислав Дончев. Възможно е да се появи и изцяло нова оперативна програма,
която да бъде насочена към проекти от Северозападна България. Причината е, че именно тази част на страната се справя
най-зле с усвояването на европарите, а наскоро районът бе определен и като най-бедния в ЕС.
Според Дончев идеята за създаването на подобна програма е примамлива, но крие капани. По думите му от ЕК ще са
скептични, ако България поиска програма "Северозападен район". Вместо това министърът предвижда да се създаде
списък с проекти, които да се реализират с приоритет като част от жп линията София - Видин, както и скоростният път
между Ботевград и Монтана. Кои са останалите проекти, които ще се разглеждат с предимство и какви ще бъдат
критериите за това, не стана ясно. "Отделната програма крие риск от висок процент на грешките, а не е изключено и
политическо изкривяване при одобрението на едни проекти за сметка на други", каза Дончев.
Само преди дни стана ясно, че наложените финансови санкции заради нередности по европрограмите са надхвърлили
50 млн. лв. По информация на мediapool потърпевши са най-вече общините, но има наказани и министерства, областни
управи, фирми и неправителствени организации. Най-много са глобите по програма "Околна среда" - над 20 млн. лв.,
следвана от "Регионално развитие" с 11 млн. лева. По Програмата за развитие на селските райони наложените
финансови корекции на общините са за над 5.5 млн. лв., а по програма "Човешки ресурси" - близо 15 000 лв.
На този фон вчера Сметната палата отчете, че институциите следят още по-изкъсо плащанията, макар че все още има
какво да се желае. Одитът е за периода 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г. и включва "Регионално развитие", "Развитие на
човешките ресурси" и "Конкурентоспособност". Одиторите отчитат, че чиновниците невинаги подават вярна и точна
информация към европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Пример за това са експертите от Управляващия орган
на програма "Регионално развитие", които съвестно са докладвали за нередност за 2.1 млн. евро, макар размерът на
финансовата корекция да е бил само 109 114.48 евро. В резултат на това нарушението набъбнало с крупните 2 млн.
евро. Просветното министерство, което е междинно звено по "Човешки ресурси", също не е останало по-назад, макар
неговото провинение да е по-различно. Чиновниците са засекли нередност за 379 хил. лв., но са пропуснали да
докладват за нея.
СМЕТКИ
Министър Дончев съобщи, че финансовата рамка на България за 2014-2020 г. ще бъде готова до края на годината, а
дотогава ще се търси "брилянтната кройка". Разчетите показват, че през следващия програмен период България ще
може да разчита на близо два пъти повече пари за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура. Почти двойно ще са и
парите по единствената програма за бизнеса "Конкурентоспособност", където се чакат не по-малко от 4 млрд. лв. вместо
досегашните 2.2 млрд. лв. Как и дали ще се повиши самото разплащане на парите обаче, не е съвсем ясно. За сметка на
това кандидатите ще се състезават за средства от по-малко на брой оперативни програми. Възможно е програмите
"Техническа помощ" и "Административен капацитет" да бъдат обединени в една. Под въпрос е и сливането на
"Регионално развитие" и "Околна среда".
√ Фондовете ще предупреждават и за рисковете за парите за пенсия
http://www.segabg.com/article.php?id=594934
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване задължително ще трябва да предупреждават в информационните
си материали и рекламни брошури, че не гарантират положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените
по индивидуалните активи средства. Това предвиждат предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване,
които са качени в портала за обществено обсъждане. Бъдещите клиенти на дружествата трябва да бъдат информирани
за всички рискове покрай управлението на парите си, за да могат да дадат информирано съгласие.
По закон Комисията за финансов надзор определя минимална доходност само за допълнителното задължително
осигуряване и за професионалните фондове, където се трупат пари за ранните пенсии на работещите тежък труд. Ако тя
не бъде постигната, дружеството е длъжно да покрие разликата, но тази доходност може да е и отрицателна. За
доброволното осигуряване пък изобщо няма предвидена минимална доходност.
Проектът предвижда леко либерализиране на инструментите за управление на средствата за втора пенсия и понижаване
на таваните за по-рискови инвестиции. Една от най-съществените промени е намаляване на таксите, които според
изчисления на КФН за 40 г. натрупване биха стопили активите с 20%. Предвижда се още от т.г. да започне падането на
таксата за управление от 1% върху нетните активи на фонда. До 2016 г. тя трябва да стане 0.6%. Удръжката от всяка
осигурителна вноска от 5% пък трябва да намалее до 3% от 2017 г. до 2020 г. Отпада и таксата от 20 лв. за прехвърляне
на партидите от фонд във фонд.

Вестник Стандарт
√ Подкрепяме малките и средните фирми, когато другите банки им отказват
До 7% е лихвата по бизнес кредитите ни
Ще разгледаме всеки проект с потенциал, казва Асен Ягодин
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-03-28&article=404914
- Господин Ягодин, има ли оживление при търсенето на кредити от страна на бизнеса у нас?
- Все още търсенето на нови кредити остава слабо, макар че през последния месец забелязваме известно оживление.
Това е валидно за всички сегменти на корпоративното кредитиране.
- Каква е новата стратегия на ББР за развитие на кредитирането? Банката е ориентирана към сегмента от малки и
средни фирми, какво по-специално ще предложите на тези свои клиенти?
- Секторът на малките и средните предприятия (МСП) е приоритетен за Българската банка за развитие (ББР), поради
което той е и основният фокус на новата ни стратегия "Хоризонт 2014". Целта е да бъде подсигурен по-лесен и
благоприятен достъп на МСП до банково финансиране. В изпълнение на тази цел ще се стремим да разработваме по
две-три нови он-лендинг програми годишно. Това са програми за предоставяне на паричен ресурс или гаранции към
други местни търговски банки, на база на които ще се кредитират МСП. Стремежът ни ще бъде да подсигуряваме
относително по-благоприятни условия по тези кредити. От друга страна, ще продължим да кредитираме и директно.
Разбира се, това ще е по-скоро допълващ инструмент, тъй като административният капацитет на ББР е ограничен.
- Дребните предприемачи ще вземат ли по-лесно кредити чрез системата за директно кредитиране на ББР?
- Не би следвало изискванията към крайните кредитополучатели да са по-различни от пазарно установените. Без да
влизаме в конкуренция с търговски банки, ще се стремим да подкрепяме проекти на МСП, които по една или друга
причина не влизат в "кредитната матрица" на обслужващата ги търговска банка.
- Кои очаквате да станат ваши клиенти в новата кампания за директно финансиране?
- Както вече споменах, ще разгледаме всеки проект с потенциал за успешна реализация, който по някаква причина е
неподходящ за кредитиране от универсална банка. Например - бизнес начинанието е перспективно, кредитът може да
бъде възстановен, но само ако той е предоставен за по-дълъг срок на изплащане и с по-дълъг гратисен период. Не всяка
банка е готова на подобен компромис или политиката не на всяка банка към сегмента на МСП го позволява.
- Кои фирми ще могат да се възползват от он-лендинг програмата за кредитиране чрез други търговски банки и какво
представлява тя? Каква е схемата?
- Всички компании, отговарящи на критериите на Европейския съюз за малко или средно предприятие. Всъщност това са
почти всички български фирми. Конкретно новата програма, по която са предоставени за раздаване под формата на
кредити 100 млн. лв., визира заеми за МСП с размер до 2 млн. лв., срок на погасяване до 5 години и лихвен процент до
7% годишно. Преференциални ще са и събираните от банките партньори такси и комисиони по тези кредити - до 0,5%
годишно. Мисля, че на фона на действащия в България пазар това са доста добри условия.
- Как действа гаранционната схема по програмата за развитие на селските райони?
- Всъщност схемата още не е стартирала, тъй като изчакваме получаването на определения ресурс по линия на
Европейския съюз в подкрепа на проекта. Ако всичко продължи по план, в рамките на следващото тримесечие (април юни 2012 г.) ще бъдат определени банките партньори по гаранционната схема. Така ще стане възможно да бъдат
отпуснати над 1,2 млрд. лева нови кредити по проекти в рамките на мерки 121, 122 и 123 по програма "Развитие на
селските райони" на Европейския съюз.
- Кои са вашите потенциални клиенти по тази програма и работили ли сте досега с такива фирми?
- Всички компании, развиващи бизнеса си в т. нар. селски райони, които разполагат с одобрени проекти по програма
"Развитие на селските райони". Разбира се, същите трябва и да желаят да реализират проекта си с банков кредит.
- Какви са очакванията ви за активизиране на бизнеса и конкретно на малките и средните предприятия за тази
година?
- Не случайно малките и средни предприятия са основен фокус на всяка банка за развитие, каквато е и ББР. Те са
истинският "гръбнак" на всяка успешна икономика. Достатъчно е да спомена държави като Германия и Италия, където
тези компании доминират на корпоративния пазар, и на тях се дължи преобладаващата част от брутния вътрешен
продукт на страните. С подходяща финансова подкрепа този сегмент от компании могат да се превърнат в мотор и за
българската икономика. Въпросът е как точно да им се помогне да успеят - в голяма част от случаите те имат добри
идеи и амбиция за реализирането им, но не разполагат с достатъчен капитал, обезпечения и кредитна история.
- Завърши ли преструктурирането на банката и как се отрази това на работата й?
- Чисто организационно този процес завърши още в средата на предходната 2011 година, тогава преминахме към силно
изразена хоризонтална структура на управление. Така постигнахме малко на брой, но недублиращи се управленски
нива, между които съществува ясно разпределение на права и отговорности. В паралел обновихме и допълнихме
голяма част от вътрешната нормативна база - правила, процедури, функционални задължения. Приключихме и с
прегледа на наследения кредитен портфейл, който към края на 2011 г. е адекватно провизиран. Сега предстои посложната част - как тази добре настроена административна машина може да "произвежда" повече и по-добре. В новата
ни стратегия "Хоризонт 2014" е записано, а и всички в банката силно го желаем, в срок от три години ББР да се
превърне в значима за местния банков пазар институция, в реален инструмент за провеждане на правителствените
политики в икономиката на България.

