Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
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√ ЧЕЗ и бизнес организации се споразумяха за ползотворно сътрудничество
http://www.focus‐news.net/?id=n1639639
София. Представители на мениджмънта на ЧЕЗ в България обсъдиха вчера вариантите за ползотворно сътрудничество с
ключови бизнес организации, съобщиха от компанията. По време на срещата бяха разгледани възможностите за
ефективно партньорство и вариантите за подобряване на бизнес средата в страната.
„За нас е важно да затвърдим вече изградените отношения с бизнеса. Динамичната комуникация е професионален
начин за поддържане на стабилно сътрудничество. Благодаря на бизнес организациите, че се отзоваха на нашата
покана, защото партньорството ни с тях е изключително важно за постигането на оптимални резултати в името на
обществения интерес”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
Oт стъпването си на българския пазар преди седем години досега ЧЕЗ е инвестирала над 550 млн. лева в поддържане и
развитие на електроразпределителната мрежа на Западна България. Инвестициите са направени в съответствие с
одобрената от ДКЕВР програма. В резултат от тях за периода 2005–2012 г. ЧЕЗ успя да намали технологичните загуби от
21,5% на 14,2% и да подобри качеството на предоставяната услуга.
На срещата днес от страна на електроразпределителната компания присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за
България Петър Докладал, Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“, Жанна
Пехливанова, директор „Продажби” в „ЧЕЗ Електро България” и Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти”
в „ЧЕЗ България”. Бизнес организациите бяха представени от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК) и Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ).
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√ За 7 г. ЧЕЗ инвестирали у нас над 550 млн. лв.
http://www.cross.bg/1292969
София /КРОСС/ За нас е важно да затвърдим вече изградените отношения с бизнеса. Динамичната комуникация е
професионален начин за поддържане на стабилно сътрудничество. Благодаря на бизнес организациите, че се отзоваха
на нашата покана, защото партньорството ни с тях е изключително важно за постигането на оптимални резултати в
името на обществения интерес. Това каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Вчера
представители на мениджмънта на ЧЕЗ в България обсъдиха вариантите за ползотворно сътрудничество с ключови
бизнес организации. По време на срещата бяха разгледани възможностите за ефективно партньорство и вариантите за
подобряване на бизнес средата в страната. От стъпването си на българския пазар преди седем години досега ЧЕЗ е
инвестирала над 550 млн. лева в поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа на Западна България.
Инвестициите са направени в съответствие с одобрената от ДКЕВР програма. В резултат от тях за периода 2005–2012 г.
ЧЕЗ успя да намали технологичните загуби от 21.5% на 14.2% и да подобри качеството на предоставяната услуга.
На срещата от страна на електроразпределителната компания присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за България
Петър Докладал, Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“, Жанна Пехливанова,
директор „Продажби” в „ЧЕЗ Електро България” и Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти” в „ЧЕЗ
България”. Бизнес организациите бяха представени от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
(БФИЕК) и Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ).

Важни обществено‐икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Зелена светлина за строежа на VII блок в АЕЦ „Козлодуй“
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200449_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%

B0+%D0%BD%D0%B0+VII+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%90%D0%95%D0%A6+%E2%80%9E%D0%9A%D0
%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9%E2%80%9C
Брюксел може да налага вето на договори за доставка на газ и електроенергия с компании извън Евросъюза
Решението за започването на процедура за изграждането на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“ вече е внесено в Министерския
съвет и се очаква правителството да го одобри следващата седмица, обяви зам.‐министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Валентин Николов. Той участва в дискусията "Либерализация на регионалните пазари",
организиран от Виенския икономически форум и БТПП. Форумът е под патронажа на премиера Бойко Борисов. След
като решението стане факт, ще бъде сформирана и работната група, която да движи проекта, уточни Николов.
Според него законът за енергетиката, който е в парламента, ще бъде приет до края на месеца. Либерализацията на
българския енергиен пазар ще я има, единственият регулиран пазар ще е за потребителите на ниско напрежение.
Договорът за "Южен поток" е пратен в ЕС, синхронизирани са всички текстове от него, проектната компания, която е
собственик
на тръбата, която ще преминава през българска територия, може да поиска специална дерогация във връзка с този
проект, както стана и при "Северен поток". Има два варианта ‐ единият е да се изпълнят директивите и либерализацията,
което означава проектната компания да дава достъп до тръбите и на други компании, вторият вариант е дерогация,
която, както е дадена на "Северен поток", да бъде дадена и на "Южен поток", каза Николов.
Шефката на бюрото на Европейския парламент в София Виолета Станичич обяви, че в Брюксел се обсъждат промени в
енергийното законодателство на ЕС, което ще даде право на Европейската комисия да налага вето върху дългосрочни
двустранни договори за доставка на природен газ и електроенергия между страна членка и държава извън Евросъюза.
Негови представители ще могат да участват и в самото договаряне. Целта е доставките да бъдат в интерес на
потребителите в Европа. Единственото, което България е обещала на Москва при 11‐процентното намаляване на цената
на природния газ, е да спазваме пътната карта, която е начертана за проектната компания за "Южен поток. Това
означава всички въпроси, които ще се родят или в момента стоят, да бъдат решени в духа на добрата воля. Те разбират
много добре, че ако имаме висока цена на природния газ, това значи да фалират компании и да намалят потреблението
на газ, от което руската страна също няма изгода, допълни заместник‐министърът.
Според него не може да се очаква ново намаление на цената на газа, при условие че няма готова формула. Намалението
трябва да дойде от самата формула, която трябва да заложим. Единственият начин да получим реална оценка на цената
на природния газ е спотовият пазар да бъде отчетен при ценообразуването. Най‐големият приоритет на българската
енергетика в момента е удължаването на живота на V и VI блок в “Козлодуй”. Няма забавяне на тяхната модернизация. В
момента има изградени над 9000 мвт мощности в страната, а потреблението максимум е стигало до 7000 мвт, твърди
Николов. Според него до края на следващата година 30% от населението трябва да имат достъп до газопреносната
система на страната.
"Набуко" става национален обект
Правителството обяви газопровода "Набуко" в отсечката, която ще бъде изградена на територията на България, за
национален обект, съобщи пресслужбата на кабинета. По този начин ще се облекчат административните процедури по
получаването на разрешение за строеж, отчуждаването на имоти за реализацията на проекта и самото строителство на
газопровода. Решението е в съответствие с основните цели на българската енергийна политика за развитие на
конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда и осигуряване сигурността на енергийните доставки. Те
са свързани с изграждането на добре развита енергийна инфраструктура с оглед диверсификация на газовите източници
и маршрути, се посочва в съобщението
√ Дянков получи мандат да пусне еврооблигации
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200420_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1
%81%D0%BD%D0%B5+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%B8
Правителството разреши на финансовия министър Симеон Дянков да стартира необходимите действия за емитирането
на държавни ценни книжа, деноминирани в евро, на международните капиталови пазари. Това съобщиха от
правителствената информационна служба. Решението е очаквано, след като вицепремиерът се отказа от идеята си да
ползва средства от Сребърния фонд за покриване на падежите на еврооблигации за над 800 млн. евро през януари
догодина. Преди две седмици той заяви, че моментът за емисия еврооблигации вече е благоприятен и се надява на
лихва около 5.5%. Съгласно законовите разпоредби еврооблигациите, търгувани на международните пазари, могат да
бъдат до 2 млрд. лв. през цялата 2012 г. От МС уточниха, че през последните години емисиите на ДЦК на вътрешния
пазар се използват като приоритетен източник за финансиране на бюджета, осигурявайки до около 80% от брутното
дългово финансиране. Към момента се наблюдава успокоение на международните капиталови пазари, което създава
подходяща инвестиционна среда за външно финансиране. Освен диверсификация на дълговите източници за
финансиране, емитирането на еврооблигации ще представи България сред международната инвестиционна общност,
допълват от МС.
√ Предлагат КЗК да решава за отхвърлени европроекти
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200435_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%
82+%D0%9A%D0%97%D0%9A+%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0
%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8

Кандидатите за финансиране от фондовете на Европейския съюз, чиито проекти са предложени за отхвърляне, ще
подават жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Това се препоръчва в концепцията за изготвяне на закон
за управление на средствата от Европейския съюз, която министър Томислав Дончев представи пред кабинета на
редовното заседание в Министерския съвет. Оценителна комисия определя кои проекти да се отхвърлят, след като
предварително извърши оценка на административното съответствие и допустимостта. Сега отхвърлените кандидати
могат да подават възражения пред управляващия орган, но идеята на екипа на Дончев е тази функция да се възложи на
КЗК, като се укрепи допълнително административният капацитет на комисията.
Основна цел на закона ще бъде регламентирането на унифицирани процедури за усвояване на всички европейски
фондове в страната. Законът ще уреди институционалната уредба, административно‐правните и гражданско‐правните
отношения във връзка с усвояването на средствата от оперативните програми. Идеята е законът да влезе в сила на 1
януари 2014 г. т.е. в началото на следващия програмен период.
Вестник Капитал
√ Дългово очакване
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/04/1801938_dulgovo_ochakvane/
Правителството реши България да потърси до 950 млн. евро от външните пазари
След няколкомесечен сондаж как България да набави нужните й средства за първото голямо плащане по външния дълг
на страната догодина финансовият министър Симеон Дянков най‐накрая се спря на вариант нова външна емисия.
На последното си заседание Министерският съвет го упълномощи да предприеме необходимите действия за подготовка
по пласирането на еврооблигации. Това не се е случвало през последните десет години, затова и интересът към сделката
може да е голям, твърдят банкери.
Според Дянков емисията няма да надвишава 950 млн. евро, или 1.85 млрд. лв. Това е приблизително сумата, която ще е
нужна на управляващите, за да финансират изплащането на падежиращите през януари 2013 г. книжа в размер на 818
млн. евро.
Малко детайли
"Ще се стремим към петгодишни или към седемгодишни ценни книжа. Следващата седмица ще сме пратили писма на
всички банки, които са емитирали този тип еврооблигации в последните три години. Това са близо 20 банки, те ще имат
около двуседмичен срок да дават обратно оферти към Министерството на финансите, и след това вече процедурата трае
под месец", коментира Дянков пред БНР. От думите му стана ясно още, че емисията отново ще е в евро.
Така изглежда, че вариантът за набиране на ресурс от вътрешния пазар и използване на средства от фискалния резерв и
Сребърния фонд отпада. Идеята беше лансирана от финансовия министър преди няколко месеца, но срещаше
съпротива от икономисти и БНБ. В мотивите си за решението до правителството сега Министерството на финансите
заявява, че вътрешният пазар е изиграл своята роля в последните 2 години, като е осигурил 80% от брутното дългово
финансиране на държавата.
Анкета на "Капитал Daily", направена преди няколко седмици сред представители на финансовия пазар, показа, че
правителството има шанс да получи изгодни лихвени условия и доходността по 7‐годишните облигации да падне под
6%, а за книжа със срочност 5 години да бъде дори под 5%. Според инвестиционни банкери моментът за пласиране на
емисия сега е подходящ, тъй като пазарите са се успокоили временно.
Кой ще е банка поемател
С най‐големи шансове да получат поръчка за мениджър на емисията са Citibank, BNP Paribas и Deutsche Bank, твърдят
икономисти. Много е вероятно обаче България да избере не една, а консорциум от няколко банки за мениджър на
емисията, обясни банкер от Лондонското сити.
Той твърди, че в момента конкуренцията между институциите на пазара за инвестиционно банкиране е толкова
ожесточена, че услугата може да бъде под 1% от стойността на предложените облигации. А и при добре свършена
работа мениджърът ще има по‐големи шансове да бъде избран и при пласиране на подобна емисия през 2014 година,
каквато пазарите очакват заради падежа на доларовите глобални облигации на България година по‐късно. Така, ако
правителството емитира книжа за близо 1 млрд. евро, комисионната на мениджъра ще е под 10 млн. евро. Освен този
разход държавата ще трябва да плати и за правен консултант.
За наемането на банка ‐ мениджър и консултант, обаче правителството не трябва да обявява конкурс за обществена
поръчка. В този случай се изпраща покана за подаване на оферти ‐ т.нар. Request for proposals. Според банкера от
Лондон няколко институции вече "са прокарали пътека" до Министерството на финансите, така че поканата от
ведомството ще е формална, а няколко банки вече са готови със своите условия.
Техника на предлагането
Всяка облигационна емисия трябва да се предложи с инвестиционен проспект. Неговото изготвяне също отнема около 2
седмици. В проспекта се описва броят на предлаганите облигации, номиналната стойност на една ценна книга, общият
размер на цялата емисия и лихвеният купон по нея.
Той се утвърждава с договор, който Министерският съвет подписва, а Народното събрание ратифицира. Така
инвеститорите знаят, че държавата е поела ангажимент, от който не смята да се отмята.
Ратифицирането се подготвя след консултации с чужда реномирана правна кантора, тъй като емисиите се търгуват на
международните пазари и ако възникне спор, той не се решава в български съд по нашето законодателство. Най‐често в
тези случаи страните се договарят книжата да бъдат пласирани по британските закони и при проблеми да се произнася
съдът в Обединеното кралство.

Българският парламент вече е одобрил тази емисия още с гласуването на Закона за бюджета за 2012 г. В него е записано,
че от международните пазари тази година могат да се привлекат до 2 млрд. лв. Затова Народното събрание няма друг
ангажимент, освен да ратифицира облигационния договор, след като бъде изготвен.
Запознайте се с България
До приключване на ратификацията мениджърите подготвят поредица от срещи между правителствени представители и
потенциални инвеститори в български дълг. Практиката показва, че подобни емисии се презентират в Лондон,
Франкфурт, Цюрих, Варшава, понякога в Будапеща и задължително в Ню Йорк. На тях се провеждат два типа разговори ‐
с групи от по‐малки инвеститори и срещи "очи в очи" с големи институции, като Pimco например.
Още по време на срещите потенциалните инвеститори казват облигации на каква стойност приблизително смятат да
купят и при какви условия. След това мениджърите на емисията преглеждат индикативните заявки и класират офертите.
Те остават резервен вариант, в случай че липсва интерес, но в момента търсенето на суверенен дълг от държави със
стабилни публични финанси е голямо. Според банкерите, до които "Капитал Daily" се допита, емисията ще се пласира
лесно.
При наличието на интерес от български пенсионни фондове или други институционални инвеститори (банки, пенсионни
фондове и застрахователи) е възможно част от емисията да се предложи първо и специално на тях. Това ще е добър
сигнал пред чуждите компании, защото ще е демонстрация на доверие, което ще ги стимулира да се включат.
Вестник Труд
√ Безработицата ‐ по‐градска и по‐образована
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1312477
Реалната младежка безработица е над два пъти по‐висока от тази, която сочи официалната статистика. Стойностите,
регистрирани от “Медиана”, към февруари 2012 г. са:
‐ 190 000 безработни във възрастта 15‐24 г.
‐ 330 000 безработни във възрастта 15‐29 г.
Темповете на нарастване на младежката безработица в България са едни от най‐високите в Европа. Ако тенденцията се
запази, може да се очаква, че ще бъдем на челните пет места в Европа по младежка безработица през 2012 г.
Засега не се наблюдават тенденции на затихване на процеса на отпадане на младежите от трудовия пазар. Индикациите
са по‐скоро за обратното ‐ близо половината от работещите млади хора (48%) се притесняват, че може да бъдат
съкратени. На близо една трета им бавят заплатите.
Тревожно висок е процентът на продължителната безработица (над една година). Близо половината (46%) от
безработните млади хора са без препитание повече от година. Всеки шести над 20 години никога не е започвал работа.
Регистрираме появата на генерационна (потомствена безработица) ‐ деца на безработни, които също са безработни и
вече са родители. В основата на появата на тази група е бедността, отпадане от образователната система и съответно
невъзможност за реализация на пазара на труда. Обемът на тази група е около 40 000, или 3,3% във възрастта между 15
и 29 г.
Драстично се променя структурата на младежката безработица. Ако преди 2 г. сред тях доминираха нискообразованите,
слабоквалифицирани младежи от малцинствените групи и от селата, сега това не е така. Безработицата става все по‐
високообразована и все по‐градска.
Особено тревожно е масовото навлизане в категорията “безработни” на все повече млади хора със средно и висше
образование. Нарастването на безработицата сред средните специалисти и висшистите е над два пъти в рамките на 3 г.
Този процес тласка младите към емиграция (или временна трудова емиграция).
През годините 2009‐а, 2011‐а, 2012‐а сред висшистите и хората със средно образование, безработните са нараствали
съответно ‐ 12,4%, 18,4%, 33,6%, по данни на “Медиана”.
Спецификата на пазара на труда не предполага вътрешна трудова миграция и алтернативата се вижда единствено в
емиграцията. Над 90 000 млади безработни заявяват намерението си да напуснат страната още тази година в търсене на
препитание зад граница. Последните дни с потрес наблюдаваме как председателката на Народното събрание моли
лекарите да не бягат, да останат в страната ‐ защото сме имали нужда от тях. Скоро ще трябва да се молят и други
квалифицирани хора. Но дали ще ни послушат?
Заедно с увеличаването на младежката незаетост се наблюдава драстично свиване на обхвата и средствата за активно
противодействие на безработицата. Към 2008 г. парите за активна политика срещу безработицата на човек са средно 740
лв. Към 2010 г. ‐ 277 лева.
Същевременно за 2012 г. се планира намаляване с още 20% на младите, които могат да се включат в програми за
противодействие на безработицата (от 12 600 за 2011 г. на 10 400 за 2012 г.), по справка на Агенцията по заетостта.
Информацията, която се подава от държавните институции по този болезнен въпрос, е безобразна. Отсъствието на
системни данни се заменя с разделяне на отчетите на две, разделяне на показателите на “програми”, “мерки”, “схеми”,
преформулиране на наименованията, припокриване на отчетните периоди и смесване на различни групи. В резултат
има изобилие от числа и проценти, в пълно несъответствие помежду им и невъзможност да се получи реална
информация. Имаме всички основания да предположим или целенасочена лъжа или тотална некомпетентност.
Изследване на Евростат (виж таблицата горе) показва как се е променил темпът на нарастване на безработица в
повечето страни от ЕС сред младите от 2008 до 2012 г. От него се вижда обезпокояващото второ място, което заема
България.

√ Теглим 950 милиона евро външен дълг
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1312456
България ще вземе кредит от международните пазари, като емитира облигации на стойност до 950 млн. евро, или 1,830
млрд. лв., реши правителството вчера. Сумата ще е достатъчна, за да може през януари 2013 г. да се покрие плащането
по задълженията, договорени преди 10 г. от правителството на НДСВ, каза министърът на финансите Симеон Дянков
след заседанието на кабинета. Падежът по т. нар. дълг на Милен Велчев възлиза на 818 млн. евро.
Възможността да се вземе външен заем е записана в закона за бюджета. Според текста министърът на финансите може
да емитира държавни ценни книжа в размер до 2 млрд. лв., при условие че парламентът ратифицира това решение.
Дянков обясни, че облигациите ще са в евро, защото “банковата ни система е вързана с европейски държави, а освен
това процедурата на европазарите е много по‐опростена”. “Ще се стремим към 5 или 7‐годишни ценни книжа. В
момента там е добрият пазар за нас”, добави Дянков.
Новата сделка по дълга ще се сключи до 2 месеца. До следващата седмица Министерството на финансите ще изпрати
писма на около 20 банки, които са емитирали такъв тип еврооблигации през последните 3 г. “Те ще имат 2 седмици да
ни дадат оферти, а ние ще изберем максимум 3 от тях, които дадат най‐изгодни условия. Лихвата на изтичащите
еврооблигации (б. р,. на Велчев)е 7,5%. Определено ще договорим по‐нисък процент”, категоричен бе Дянков. Преди
десетина дни той обяви, че заради успокояването на външните пазари лихвите са намалели от 7,5 на 5,5%.
В края на март емитирането на нов външен дълг беше одобрено от работодателите и синдикатите в Съвета за
тристранно сътрудничество. Планът на Дянков дългът да се погаси с част от средствата в Сребърния фонд срещна голяма
съпротива. Вчера вицепремиерът за пореден път увери, че няма да прибегне до подобен ход, и добави, че законът за
резервния пенсионен фонд ще се гледа от правителството другата сряда.
МИШЕЛ ГУТСУЗЯН
Експертите са “за” мярката
Повечето експерти са на мнение, че погасяването на дълга през януари 2013 г. е най‐добре да стане именно с емисия
еврооблигации на международните пазари. Отпорът на финансистите и икономистите накара управляващите да
преосмислят първоначалната си идея да плащат изтичащите облигации със средствата от Сребърния фонд.
“Беше крайно време да се вземе подобно решение, но то до голяма степен е закъсняло”, коментира Петър Чобанов от
Института за нов икономически напредък. Според него най‐добрият момент за пласиране на новите облигации е бил
през юли м.г. “Тогава кредитният рейтинг на България беше повишен, пазарите бяха спокойни преди есенната криза,
бюджетът беше добре управляван”, заяви Чобанов. Той се притеснява, че в момента правителството е подписало празен
чек на финансовия министър ‐ без стратегия за управление на новия дълг и без анализ как той ще се свърже с
предстоящото второ плащане по сделката на Милен Велчев, което е през 2015 г.
“Това решение на правителството е правилно и е съвсем естествено. Министър Дянков е сред най‐добре подготвените
хора у нас, които могат да се договорят с инвестиционните посредници за възможно най‐изгодните условия за
емисията”, коментира финансистът Емил Хърсев
√ Европарите ще се усвояват постарому
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1311125
Козметични промени в управлението на еврофондовете се предвиждат за следващия програмен период от 2014 до 2020
г. Радикалните изменения ‐ като намаляване на оперативните програми, за да се ускори усвояването и да се намали
бюрокрацията, се оказаха закъснели и могат да се случат най‐рано от 2021 г. Това стана ясно при представянето на
програмите и целите за следващия период. За него България се надява да разполага с около 20 млрд. лв. заедно с
националното съфинансиране.
“Тренировъчният период свърши, сега започва състезателният. От това, което сторим в следващите две години, ще
зависи как ще тръгнем от 2014 г.”, каза министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев. От 2014 г. се
предвижда минимално намаление на оперативните програми от 7 на 6. Първоначалната идея беше да са 3‐4. По‐
малкият брой идва от сливането на “Техническа помощ” и “Административен капацитет”. Новата програма ще се
управлява от Министерския съвет. Министерството на финансите, което сега ръководи “Административен капацитет”,
няма да разпределя евросредства. Останалите програми са “Околна среда”, “Транспорт”, “Развитие на човешките
ресурси”, “Иновации и конкурентоспособност”, “Регионално развитие”.
Вестник 24 часа
√ Дават знак за фирми "социална икономика"
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1312144
Данъчни облекчения, както и такива при теглене на кредит ще въвежда България за кооперации, взаимоспомагателни
дружества и доброволчески сдружения. Това е предвидено в концепция за социална икономика, която вчера бе
одобрена от правителството по предложение на министър Тотю Младенов.
В нея попадат фирми, създадени с цел задоволяване на собствени потребности на участниците им или такива, които
наемат затворници и хора с недъзи.
Предвижда се продуктите на дружествата да имат специален знак ‐ "Продукт на социалната икономика".
Вчера правителството одобри и концепция за закон за еврофондовете, който трябва да влезе в сила от началото на 2014
година. Според нея бенефициентите трябва да имат възможност да обжалват, когато им бъде отказано финансиране от
фондовете на част от дейностите по проекта. Най‐вероятно това ще се прави пред Комисията за защита на
конкуренцията. Предвижда се и създаването на единно управление за всички оперативни програми.

√ Пускаме еврооблигации за близо 2 млрд. лева
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1312121
Нови еврооблигации за 2 млрд. лв. ще пусне финансовият министър Симеон Дянков. Той получи разрешение от
правителството, като сделката трябва да бъде одобрена и от парламента.
Емисията ще е деноминирана в евро, обясниха от правителствения пресцентър. Целта е да бъде пласирана бързо,
защото в момента пазарите са спокойни. Правителството разчита да използва това, след като спасителните траншове за
Гърция бяха договорени и преди да се появят нови проблеми пред еврозоната.
Заради бързането емисията може да бъде пласирана още до края на юни. Плановете на финансовия министър били да
изиска с писмо оферти от двадесетина международни банки, които работят с еврооблигации. Приемането на офертите и
изборът на банка, през която ще се пуснат книжата, трябва да стане до 2 седмици, а пласирането им ‐ до 2 месеца.
Новите облигации ще са на стойност до 950 млн. евро, научи в. "24 часа" от източници в правителството. Плановете на
Симеон Дянков били книжата да са с 5‐ или 7‐годишен срок.
Плановете на правителството били да получи добри лихвени условия заради голямата конкуренция между банките.
По‐голямата част от парите, привлечени с новите еврооблигации, ще отидат за погасяване на книжата по външния ни
дълг с падеж през януари следващата година. Тогава България трябва да плати 818 млн. евро. Другата част са с падеж
през 2015 г. при над 8% лихва.
Ако се изберат външните пазари за финансиране на падежа, това ще гарантира, че фискалният резерв ще остане над 4,5
млрд. лв. в края на тази година, а през 2013 г. ще се задържи между 4 и 4,4 млрд. лв., посочват от финансовото
министерство

Публикации за борба със сивия сектор
Вестник Стандарт
√ Съмнителните търговци в черен списък
http://www.standartnews.com/biznes/samnitelnite_targovci_v_cheren_spisak‐143206.html
Данъчните вече правят списък на търговци, чиито обороти будят съмнение. В момента вървят масови проверки за това
дали касовите апарати въобще са вързани с НАП.
Веднага след тази вълна от проверки ще стартира нова на търговци, чиито обороти будят съмнение. Почти всички касови
апарати в страната вече предават данни в НАП за отчетените обороти.
Така данъчните лесно може да видят къде оборотите се отклоняват от средните за съответния бранш. До вчера бяха
приключили 4600 проверки, като само в 17 случая касовите апарати не са били вързани коректно с НАП. Тези обекти са
главно в областта на търговията на дребно и са били запечатани
inews.bg
√ Над 50 хиляди зрелостници са минали обучение за трудови права
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%B4‐50‐
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8‐
%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8‐%D1%81%D0%B0‐
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8‐%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5‐
%D0%B7%D0%B0‐%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8‐%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0‐
_l.a_c.327_i.168186.html
Младежите се притесняват, че не получават обещаните заплати
Над 50 хиляди зрелостници в цялата страна са обучени относно трудовите си права в рамките на националната кампания
на КНСБ "Моето първо работно място". В рамките на кампанията е обхванат випуск 2011/2012 като до 15 март 2012 са
обучени 858 паралелки с 50 348 ученици от общо 50 607 зрелостници за страната.
Чрез запознаването на младежите с основните трудови, социални и осигурителни права, кампанията провокира
развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища. Цел на "Моето първо работно място" е
да осъществи плавния преход от училището към пазара на труда и успешната адаптация на учениците към света на
труда.
Кампанията е и мярка срещу разрастването на сивата икономика, посочват от КНСБ.
Кампанията дава на учениците широк кръг от знания за техните трудови и осигурителни права, заяви Янка Такева,
председател на учителския синдикат към КНСБ.
При представянето на учебното съдържание е бил приложен индивидуален подход за различните училища, който е
съобразен с наличните знания на зрелостниците. Темата за трудовата ангажираност на младите бе представена чрез
разнообразни интерактивни форми като беседи, презентации, дискусии, демонстрации, филм, примери за добра
практика, интернет форуми и други.
Най‐голямото притеснение на зрелостниците при постъпването им на работа се оказва опасението им, че няма да
получат договорената работна заплата, посочи Янка Такева. Много често те подписват договор за една сума, а в
последствие им се заплаща коренно различна, добави синдикалистката. По думите й това е най‐характерно за фирмите,
в които зрелостниците работят през лятото.

"Обикновено работодателят им казва, че са счупили една‐две чаши и намира начин да им удържи от реалното
възнаграждение", коментира тя.
Според Пламен Димитров преди провеждането на кампанията масово дванадесетокласниците не са били запознати със
своите трудови права. Той даде няколко примера, в които зрелостниците работят повече, от колкото им се плаща.

