Асоциация на индустриалния капитал в България
novglas.com
√ Издателят Вартоломеев с приз от АИКБ
http://www.novglas.com/bg/news/read/12453
Стойо Вартоломеев, собственик на издателство „Хермес”, стана първият носител на учредената от Асоциацията на
индустриалния капитал в България награда за принос в развитието на творческите индустрии и културата по случай Деня
на славянската писменост – 24 май. На заседанието на Националния съвет на АИКБ, проведено днес, 19 нови компании и
организации се присъединиха към нейната структура. Това за пореден път доказва, че организацията е най-динамично
развиващата се представителна на национално равнище работодателска организация, се твърди в прессъобщение до
медиите.
Тенденцията показва, че все повече фирми желаят да се присъединят към АИКБ, водени от мотива, че през последните
години асоциацията се утвърди като говорител на реалния производствен сектор. Тя защитава интересите на своите
членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище и продължава своята
активна работа за подобряване на бизнес средата и формиране на благоприятен социално-икономически климат в
страната.
Асоциация на индустриалния капитал в България прие за свои членове: Браншова камара по комуникационни и
информационни технологии, Браншова камара „Текстил”, „Булгартабак Холдинг” АД, Българска асоциация на
ветеринарните лекари за дребни животни, „Петрол” АД, „Прогрес – М 2000” ЕАД, Сдружение „Търговия на дребно”,
Сдружение Българска Отбранителната Индустрия и други.
marica.bg
√ ИК „Хермес“ с отличие за развитие на творческите индустрии в България
http://marica.bg/show.php?id=82533
В навечерието на 24 май Асоциацията на индустриалния капитал в България удостои Издателска къща „Хермес" с
почетна грамота, статуетка и плакет. Отличието се връчва за цялостни заслуги на издателството и за активната политика
на „Хермес" в подкрепа на българските автори и българската книга.
Наградата беше връчена лично на г-н Стойо Вартоломеев - създател и собственик на ИК „Хермес", от председателя на
Управителния съвет на Асоциацията - г-н Васил Велев. Официалното събитие, на което присъстваше и голяма част от
бизнес елита на България, се проведе на 18 май 2012 година в зала „София" на Бест Уестърн Сити Хотел.
Управителят на „Хермес" разказа накратко за големите успехи, които издателството е имало през годините. Той сподели
още за националната верига книжарници „Хермес" - идея, която беше реализирана през последните три години. Г-н
Вартоломеев каза още, че е бил в Бургас, на официалното откриване на деветата книжарница „Хермес", когато е получил
радостната новина за голямата награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Г-н Вартоломеев сподели, че с гордост ще постави статуетката на Дон Кихот в кабинета си.
В 20-годишната си история Издателска къща „Хермес" е получавала много награди, но тази на Асоциацията на
индустриалния капитал в България е особено специална за нас.
Целият ни екип благодари за това голямо признание. За нас остава отговорността да издаваме все по-добри и по-добри
книги, които да съпътстват живота на нашите почитатели и да им бъдат полезни.
plovdiv-online.com
√ Хермес с приз от Асоциацията на индустриалния капитал
http://plovdiv-online.com/component/k2/item/36740
В навечерието на 24 май Асоциацията на индустриалния капитал в България удостои Издателска къща Хермес с почетна
грамота, статуетка и плакет.
Отличието се връчва за цялостни заслуги на издателството и за активната политика на Хермес в подкрепа на българските
автори и българската книга.
Наградата беше връчена лично на г-н Стойо Вартоломеев – създател и собственик на ИК Хермес, от председателя на
Управителния съвет на Асоциацията – г-н Васил Велев.
Официалното събитие, на което присъстваше и голяма част от бизнес елита на България, се проведе на 18 май 2012
година в зала София на Бест Уестърн Сити Хотел.
Управителят на Хермес разказа накратко за големите успехи, които издателството е имало през годините.

Той сподели още за националната верига книжарници Хермес – идея, която беше реализирана през последните три
години.
Г-н Вартоломеев каза още, че е бил в Бургас, на официалното откриване на деветата книжарница Хермес, когато е
получил радостната новина за голямата награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Г-н Вартоломеев сподели, че с гордост ще постави статуетката на Дон Кихот в кабинета си.
В 20-годишната си история Издателска къща Хермес е получавала много награди, но тази на Асоциацията на
индустриалния капитал в България е особено специална за нас.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ България, Турция и Катар ще строят магистрала за 1,5 млрд. лева
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204307_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C+
%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80+%D1%89%D0%B5+
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D
0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+1%2C5+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+
През идната седмица ще бъдат договаряни параметрите на бъдещата скоростна магистрала Свиленград-Русе, съобщи
премиерът Бойко Борисов след срещата си с премиера и министър на външните работи на Катар шейх Хамад бин
Джасем бин Джабер ал Тани и премиера на Турция Реджеп Тайип Ердоган.
По предварителни оценки пътят от ГКПП-Дунав мост през Велико Търново до Свиленград ще струва около 1,5 млрд. лв.
По данни на регионалното министерство в момента в това направление пътуват най-малко 7 хил. моторни превозни
средства, половината от които са камиони, съобщи Мediapool.bg.
Според Борисов за проекта ще разговарят през следващия четвъртък министрите на строителството на трите държави,
които ще обсъдят трасето и рентабилността му. Най-вероятно ще бъде създадена съвместна междудържавна компания,
която да проектира и изгради магистралата. Засега не е ясно коя държава какъв дял ще държи от бъдещата компания.
Решението за строежа на 300-километровия път от Русе до Свиленград на концесия бе взето от министрите на 9 май.
Според формулировката на решението министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова се упълномощава при
наличие на инвестиционен интерес да започне процедура по сключване на концесионен договор за проектиране,
строителство и експлоатация на пътя.
Техническото проектиране и строителството на пътя трябва да е изцяло за сметка на инвеститора, без да бъде обвързана
българската държава с предоставяне на държавни гаранции, получаване на държавен заем или доплащане. От страна на
държавата ще бъдат осигурени средства за отчуждителни процедури.
И българската, и турската страна страдат от недовършени инфраструктурни проекти, коментира от своя страна Ердоган.
Днес е важен ден за мен и изключително удоволствие е, че сме се събрали във Варна, посочи още турският премиер.
Борисов каза, че със своите колеги от Турция и Катар са обсъдили изграждането на пътни отсечки Варна-Бургас и други,
които тепърва предстои да се реализират и обсъждат.
На срещата тримата премиери са дискутирали и проблемите в Сирия. Ердоган каза, че "хората бягат от оръжията на
Асад". Той се обяви за това да бъдат взети бързи и категорични решения на проблемите в Сирия.
Сътрудничим си с Доха и в животновъдството
България и Катар ще създават смесени предприятия за животновъдство. Това обяви министърът на земеделието и
храните Мирослав Найденов след срещата между правителствата на двете страни, съобщи пресцентърът на
Министерството на земеделието и храните.
Катар има интерес да купува български агнета, сирене и кашкавал. Найденов и министърът на околната среда на Катар
Абдула Мубарак бин Абуд ал Медади подписаха меморандум за разбирателство в областта на земеделието,
животновъдството и рибарството.
В рамките на месец у нас ще пристигнат специалисти от Катар, за да проучат точните места и фирми за инвестициите. Те
ще разгледат различни проекти и ще поискат бизнес планове.
√ Президентът Плевнелиев: До 2015 г. откриваме „София тек парк“
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204306_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%8A%D1%82+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%94%D
0%BE+2015+%D0%B3.+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%E2%80%9E%D0%A1%
D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9C
До края на 2015 г. трябва да приключи първият етап от изграждането на високотехнологичен парк в София, който да е
платформа за предприемачество и иновации в областта на информационните и комуникационните технологии, каза
президентът Росен Плевнелиев по време на визитата си в САЩ в четвъртък, предаде „Фокус“.
Първата копка на „София тек парк“ ще бъде през втората половина на 2013 г., прогнозира държавният глава. „Надявам
се и на първа копка на първите три сгради – музея „Джон Атанасов”, технологичния център и офисната сграда. В края на
2015 г. паркът трябва да работи с офиси, технологичен център, музей, трябва да сме свършили първия етап от него”,
допълни Плевнелиев след срещите си с представители на водещи компании в Силициевата долина в Сан Хосе.
Президентът предложи на корпорации като Google, HP и Cisco да участват в разработването на проекта „София тек парк“.
Към идеята са проявили интерес професори от Станфорд и мениджъри от НАСА. По думите на президента компанията

Cisco е обучила над 17 хил. души в България и според него с нейна помощ в технологичния парк може да бъде създаден
форум на водещите университети в света.
Високотехнологичният парк ще бъде изграден със 100 млн. лева по Оперативна програма „Конкурентоспособност“,
обясни Плевнелиев. Вероятно във фискалната рамка 2013-2020 г. ще бъдат предвидени двойно повече средства,
отбеляза президентът. За да стартира финансирането, Министерството на икономиката трябва да създаде фирма, която
да е бенефициентът по оперативната програма, каза още държавният глава.
„Очаквам до три месеца да имаме концепция как по линия на Европейската инвестиционна банка ще създадем фондове
за предприемачество, за нови компании и за обучение. Как по линия на сътрудничеството ни с някоя от тези големи
компании и с НАСА ще направим правилната концепция. Къде да позиционираме университетите, къде да
позиционираме музея, как да направим работещ мастър план и работеща концепция”, обясни Плевнелиев.
Президентът се похвали, че лично той е започнал да рисува мастър плана на „София тек парк“. „Аз съм един от малкото
хора в България, който е правил подобни концепции и разбирам от тях. Няма да крия личната си страст към това
България да се позиционира с подобни изключително съвременни платформи и механизми по пътя на високите
технологии и по пътя на богатството“, разказа Плевнелиев.
Избраният терен за парка е на 4-ти километър и към момента е собственост на Министерството на отбраната. „Имах
многократни контакти с министъра на отбраната, както и с още няколко министри. Там има концентрирани няколко
сериозни обекта на военните, включително и тяхната логистична централа, така че няма да е лесно, но аз съм оптимист.
Очаквам до месец правителството да вземе решение за предоставяне на този стратегически парцел“, каза Плевнелиев.
По думите му министър Аню Ангелов е определил инициативата като блестяща и е обещал да освободи целия парцел в
името на следващото поколение.
Президентът сравни сегашната ситуация в България с научноизследователския комплекс на НАСА в Силициевата долина
в Калифорния преди 15 години. "Институциите са работили на парче, бизнесът е смятал, че няма никаква нужда от
намесата на държавата. В същото време университетите са произвеждали кадри, общините също са преследвали свои
цели. Преди 15 години тези играчи разработват концепцията за сътрудничество, която да ги изстреля на световно ниво в
сферата на информационните и комуникационните технологии“, обясни Плевнелиев. Според него след реализирането
на проекта за технологичен парк България може да се превърне в регионален лидер в информационните технологии.
„Има много талантливи българи навсякъде по света и аз искам да имат шанс да се върнат в България”, каза Плевнелиев.
Вестник Труд
√ Бивш данъчен номер 1 става зам.-шеф в КФН
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1381079
Бившият шеф на “Главна данъчна дирекция” Николай Попов най-вероятно ще бъде новият зам.-председател
на Комисията за финансов надзор (КФН). Ексданъчен №1 в четвъртък бе представен на парламентарната група на
ГЕРБ и на Комисията по бюджет и финанси. Очаква се във вторник депутатите да се съберат на извънредно
заседание, на което да бъде гласувана номинацията. Според източници на “Труд” Попов е предложен от
председателя на КФН Стоян Мавродиев.
Николай Попов ще отговаря за инвестиционната дейност и ще довърши мандата на Димана Ранкова, който е до 2015 г.
Преди месец Ранкова подаде оставка заради несъгласие с водената от Стоян Мавродиев политика в надзора. В момента
Ранкова е съветник на президента Росен Плевнелиев. Заради сигнали за нередности във финансовия надзор в момента
тече проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Николай Попов е роден на 25 август 1965 г. в София. Завършил е УНСС със специалност финанси и кредит.
В правителството на НДСВ от януари 2002 г. до ноември 2005 г. Попов оглавяваше тогавашната “Главна данъчна
дирекция”, сега Национална агенция за приходите. В началото на мандата на тройната коалиция обаче той подаде
оставка, като формалният повод беше забавяне на проекта за създаване на НАП и най-вече - на новата информационна
система на агенцията. Тя трябваше да бъде разработена от френската фирма “БУЛЛ”, но след многократни анекси
заради забавяния договорът в крайна сметка бе предсрочно прекратен по времето на следващият данъчен №1 Мария
Мургина.
След като напусна системата на данъчните, за няколко години Николай Попов беше финансов директор в компанията
“Феста” на бизнес дамата Петя Славова. Известно време имаше ръководни функции в бизнеса в Македония.
След като начело на финансовия надзор застана Стоян Мавродиев, Попов бе назназначен като един от петимата
съветници на председателя. После стана главен секретар на КФН. Сега Мавродиев предлага финансиста за свой
заместник.
В последните 6 години Попов упорито избягваше да се появява в публичното пространство и последователно отказваше
интервюта по какъвто и да е повод.
От ГЕРБ не коментират дали обсъждат други кандидатури извън тази на Попов за зам.-председателското място в КФН.
Постът е ключов за финансовия сектор, защото по закон зам.-шефовете на надзора имат много силни правомощия, дори
по-важни от тези на председателя. Инвестиционният надзор отговаря за контрола върху фондовата борса,
управляващите дружества, инвестиционните посредници, взаимните фондове, публичните дружества, които се търгуват
на борсата, и т. н. Според оценки на експерти това е пазар с активи за над 4 млрд. лв.

Вестник Капитал
√ Милиард и едно желания
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/18/1830122_miliard_i_edno_jelaniia/
"Делата са според намеренията и на всеки човек ще се въздаде според онова, което е възнамерявал...", е казал преди
почти 1400 години пророкът Мохамед. В религиозните дела вероятно е така. В бизнес делата намеренията са само
началото, а делата са онова, което остава. Намерения за арабски инвестиции напоследък има много в България.
Тази седмица в страната пристигна правителствена делегация от Катар, водена от премиера шейх Хамад бил Джасим ал
Тани, която имаше за цел да потвърди интереса на малкото, но богато арабско емирство към българската икономика. За
да докаже, че намеренията няма да останат непретворени в дела, шейхът обяви изненадващо, че катарският
инвестиционен фонд ще депозира 200 млн. долара в БНБ. Наричайки Бойко Борисов "моят приятел", катарският
премиер го поздрави за инициативността и "експедитивността, с която определихте сферите на сътрудничество, към
които имате интерес".
София изглежда така активна и към друга малка арабска страна - Оман, който също има огромен инвестиционен фонд,
вече има активи в България и, изглежда, има интерес за още. Борисов ще бъде на посещение там на 20 май.
В съкровищницата на султана...
На пръв поглед ковчежетата, които арабските емирства разтварят пред погледа на българските компании и
правителство, преливат от злато. Катар и България подписаха цели седем рамкови споразумения, като катарският фонд
ще инвестира до 100 млн. евро в предложения, които сметне за изгодни. "Де факто можем да изнесем всяко агне, което
произведем", обобщи земеделското споразумение Борисов в типичния си стил. Интересите се простират от смесени
предприятия в пчеларството, овцевъдството и пасищното животновъдство до купуването на недвижими имоти с цел
туризъм и прословутия вече проект за скоростен път Истанбул - Свиленград - Русе. Катарците са проявили интерес и към
фирмите, участващи в строежа на метрото, тъй като са преценили проекта за добре изпълнен, сравнително евтин и бърз.
Оман не изостава. "Каня всички български строителни компании. Ще им помогнем по всякакъв начин – логистично,
юридически," казва специално за "Капитал" почетният консул на България в Оман Мунир Ахмед Сюлейман (интервю с
него може да видите на dnevnik.bg). Сюлейман подчертава, че компанията му за недвижими имоти е наела българка, за
да улеснява диалога с бизнеса. Освен различните частни инвестиционни компании инвестиционни възможности търси и
държавният инвестиционен фонд на Оман. Той има интереси в сфери като телекомуникациите, туризма и
хотелиерството, строителството, недвижимите имоти, развитието на инфраструктура и др. Успешни реализирани
проекти има в Ирландия, Дубай, Индия, Австралия и Китай.
Интерес има и в сферата на образованието. Наскоро в България е бил зам. деканът на Медицинския колеж в Оман и е
търсил възможности за обменни програми. "Надявам се това да проработи", казва Сюлейман. Разговори, макар и на
много ранен етап, са водени и с Аграрния университет в Пловдив. Оманците искат да отворят на своя територия клон на
селскостопанското учебно заведение, който по думите на Сюлейман може да се превърне в първия университет от този
тип в Персийския залив. "Имаме нужда и от селскостопански специалисти", казва почетният консул на България с
огромна усмивка.
Подобно на Катар на Оман не му е трудно да се рекламира. "Скоро ще пускаме железницата ни, която е на стойност 20
милиарда долара", подмята Сюлейман и изброява - "строим пет летища, три пристанища, много пътища".
…и двора на българския бизнес
Сюлейман признава, че стокообменът между двете държави остава незначителен. За 2011 г. той е едва 34 милиона
долара по данни на икономическото министерство. Оман има само две инвестиции тук. Държавният султански
инвестиционен фонд обяви, че ще инвестира над един милиард долара в "Супер Боровец", но кризата замрази проекта
и към момента реално е закупена само част от земята. В момента се правят опити да бъде структуриран отново, като
според запознати консултант е Корпоративна търговска банка. Банката е другата инвестиция на Оман - фондът
притежава 30% от финансовата институция. Султан Кабус бин Саид ал Саид пък е дарил през 2006 г. за реконструкцията
на историческата "Томбул джамия" в Шумен 390 000 евро.
Засега преки катарски инвестиции в България няма. За споменатите вече агнета например катарците не са намерили
партньор, тъй като българското производство е твърде ограничено (то е около 800 хил. годишно, докато споменатите от
катарците цифри са в милиони). Тепърва предстои да се види доколко активни и адекватни могат да са българските
компании в ситуация, в която предложенията им ще бъдат оценявани от хора, които прехвърлят по 100 оферти от цял
свят всеки ден. Бойко Борисов изрази изненада на пресконференцията с катарския си гост, като отбеляза че за три
седмици над 40 експерти от Катар са пристигнали, за да преглеждат и оценяват предложенията на българската страна.
"Аз като много други, си мислех че като са богати, нещата стават ей така", подхвърли той.
Това схващане - че страните от Персийския залив са богати и наивни, е обичайно и при българския бизнес, потвърждава
Мая Иванова, председател на Асоциацията за развитие на арабско-български инициативи и сътрудничество (АРАБИС). Тя
работи с фирми от залива и е добре запозната с очакванията на арабските инвеститори от потенциалните им партньори
и отношението на българите към тях. "Редица компании смятат, че с купуването на самолетния билет и една вечеря
всичко е в кърпа вързано. Нещата не се случват, без да положиш необходимите усилия обаче", разсъждава Иванова. "За
пазара в залива е важно да се покаже постоянство и стабилност." Необходим е и личен контакт. Например Сюлейман
разказва, че Оман има нужда от български лекари и медицински сестри. Защо точно български? "Знаем, че Кувейт прие
известен брой медицински работници и са много доволни, така че и ние бихме искали същото", обяснява почетният
консул на България.

"Арабските бизнесмени са съгласни, че българските стоки са с много високо качество, но всички са на мнение, че
маркетингът ни куца," продължава Иванова. Не се изпращат мостри, каталози, не се правят малки подаръци,
традиционен знак за внимание. Не се правят и отстъпки, които са необходими за навлизането на нов пазар. Всичко това
сега ще бъде поставено на бързата лента. Катарският премиер е настоял до месец да се състави график на двустранните
проекти, които могат да се случат реално, за да се реализират тези 100 млн. евро.
Първата българска компания, която има реален напредък, се оказа производителят на пилешко "Градус 1", които
подписаха рамково споразумение, според което катарската държавна "Хасад фууд" ще инвестира в българското
предприятие, а то ще се задължи да изнася определена квота пилешко и яйца. "Напълно изненадан съм от бързината, с
която действат катарците", коментира директорът на фирмата Иван Ангелов за "Капитал".
Инициативата на българите е от средата на миналата година, а в последните две седмици нещата са започнали да стават
толкова бързо, че Ангелов е получавал мейли и в почивни дни - нещо напълно немислимо за арабски бизнесмени
според него. "Мисля, че има политическа подкрепа от страна на Катар да има успешни проекти", разсъждава той. Сега
остава да разберем дали това ще се претвори в реални сделки.
√ Изкуството да управляваш вода
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/18/1830216_izkustvoto_da_upravliavash_voda/
България не може да се похвали с нефт и газ, но разполага със солидни запаси от един ресурс, по-ценен от всички
горива. За съжаление използването на водите е съпътствано от проблеми, известни от години – стара и слаба
инфраструктура, нереформирано управление, спорове около собствеността и в резултат крещяща нужда от свежи пари
за сектора. Дори правителството да получи поисканите от Европейския съюз 2.95 млрд. евро за водна инфраструктура
през следващия програмен период (2014 – 2020 г.), за подобряването й до санитарния минимум са нужни над два пъти
повече средства. "Луксозното" изпълнение би струвало 3-4 пъти над минималния праг. Междувременно общините,
които не получават подкрепа от Брюксел, хвърлят усилия единствено за аварийни ремонти. Като в порочен кръг липсата
на средства води до повече аварии.
Откъде тогава ще дойдат инвестициите и могат ли да се случат без драстично поскъпване на ВиК услугите? На този
въпрос се опитаха да отговорят участниците в конференцията "Публично-частно партньорство във водния сектор",
организирана от "Капитал" и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Най-важният източник на
инвестиции си остава цената на водата и приходите от продажбата й, категорични бяха представителите на бизнеса,
политици, експерти и инженери. Но оттам насетне възможностите за сътрудничество и определяне на правилата и
задълженията на страните не са малко.
Хайде да си партнираме
Единият модел е между оператора и общината да се сключи т.нар. договор за управление и поддръжка, който е
сравнително краткосрочен - между 3 и 10 години. Според такъв тип контракти общината не получава такса или някакво
друго възнаграждение, като операторът се задължава да изпълни предварително договорени показатели - подобряване
на финансовото състояние, намаляване загубите на води и т.н. При договора за лизинг, който се сключва за между 10 и
35 години, общината получава приход, но тя е отговорна за изпълнението на инвестиционния план. Третата възможност
е концесията да се даде за 20-35 години на смесено (ПЧП) или изцяло частно предприятие, което отговаря за
инфраструктурните инвестиции. При всички модели за ПЧП собствеността върху мрежата и другите активи остава
публична.
Според експертите частни инвеститорите се намират по-лесно за населени места с поне 200-250 хил. души, защото могат
да се правят икономии от мащаба и вложените средства за ремонти и разширяване на канализацията например да се
разпределят чрез тарифата върху повече клиенти.
Сравнението на водоснабдяването и канализацията на по-голям град като София с тези в Букурещ е удачно, защото
градовете са съизмерими и в тях горе-долу по едно и също време навлиза частен инвеститор. От 2000 г. в румънската
столица ВиК концесионер е Apa Nova, собственост на френската Veolia Water. Договорът е 25-годишен и за това време
компанията трябва да инвестира 19.2 млн. евро (в пречиствателна станция за питейни води) плюс процент от приходите.
"До 2008 г. спестихме 349 млн. долара чрез повишаване на ефективността, а инвестирахме 259 млн. долара", разказа на
форума Бруно Рош, управител на Apa Nova Bucharest. При този модел се изхожда не от фиксираните инвестиции, а от
изискването за постигане на определено качество на услугата. Оттук насетне е работа на концесионера по какъв начин и
с колко пари ще постигне това качество. Факт е, че тарифата е по-висока отколкото тази в София, но резултатите не
закъсняват. Адриан Кристеа от букурещката общинска регулаторна служба признава, че с концесията публичните услуги
са станали по-добри – загубите по мрежата са спаднали, а с тях и оплакванията на абонатите.
В повечето случаи прибягването до публично-частно партньорство действително покачва цените на водата, но на много
места преди това тарифите не са покривали разходите. Затова ПЧП е приложимо за подобряване на ВиК услугите в
развиващите се държави, но в някои случаи публичният мениджмънт също постига успех. Така звучат изводите от ново
изследване на Световната банка на 65 публично-частни оператора в цял свят, които обслужват 100 млн. души. "Частните
оператори имат стимул да подобряват качеството на услугите и ефективността", каза при представянето на данните на
форума Орлин Диков, който е експерт в международната институция. Добра новина е, че според изследването водните
ПЧП по света вече не са доминирани само от шепа мултинационални компании, а в тях участват и много местни бизнеси.
ВиК на концесия
При споменаването на публично-частно партньорство в българския ВиК сектор обикновено всички се сещат за
концесията в София. В дружеството "Софийска вода" общината държи 22.9% от акциите, а останалите 77.1%
принадлежат на френската Veolia Water, която през 2010 г. изкупува мажоритарния дял от британската United Utilities.

25-годишният концесионен договор е сключен през 2000 г. Лошият привкус, оставащ след споменаването на водната
концесия в столицата, си има обяснение. Според заместник-министъра на регионалното развитие Добромир Симидчиев
първоначалните очаквания и на общината, и на концесионера са били далеч от реалността. Местната управа се е
надявала проблемите с водоснабдяването да се оправят като с магическа пръчка, а частната компания пък се е
изненадала от състоянието на мрежата, която получава за управление.
Сега опит за възраждане на интереса към ПЧП се прави в Плевен, където има сериозни водни проблеми. По-малко от
половината общини в региона са свързани с пречиствателна станция, а местното дружество снабдява плевенчани с
"вносна" вода от съседното ВиК в Ловеч. За подобряването на инфраструктурата са нужни 400 млн. лв. Идеята е 280 млн.
да дойдат от частния инвеститор, който държавата и Международната финансова корпорация (част от Световната банка)
в момента търсят.
Не всички са оптимисти, че скоро в страната може да има нова форма на водно партньорство с бизнеса. "Обществото в
момента не подкрепя ПЧП. Не виждам как Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще гарантира
прозрачността на такова партньорство при сегашните 5-годишни инвестиционни планове", аргументира се
председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов. Според него регулаторът трябва да има активна роля в
писането на правилата. За да се случат партньорствата, трябва да се приемат последните поправки в закона за водите,
да се формират 28-те регионални асоциации (сдружения на общини и държава за стопанисване на инфраструктурата),
да им се прехвърлят активите, така че да започнат търсенето на партньор в лицето на бизнеса. Добромир Симидчиев
обобщава ясно, че в публично-частното партньорство доверието е на първо място. "Няма как едно партньорство да се
случи без партньорски отношения. Ситуацията става или win-win, или lose-lose", коментира зам.-министърът.
Вестник Сега
√ Плевнелиев съблазнява големи инвеститори с пари кеш
http://www.segabg.com/article.php?id=601320
Президентът Росен Плевнелиев реши да смае с български рог на изобилието американския бизнес. По време на
визитата си в САЩ държавният глава обеща инвеститорите да получават пари кеш, ако изберат България. Според него
новите привилегии за големи компании в сферата на високите технологии и чистата енергетика вече се обсъждат по
министерства и агенции и до юни ще бъдат оформени в законопроект. "Средствата няма да натоварят бюджета, защото
ще се вземат от концесионните такси и от фондовете за развитие на бизнеса, които са създадени, но още не се
познават", обясни президентът на срещата си с бизнесмени в Сиатъл.
През последните седмици управляващите от ГЕРБ на разни форуми у нас подхвърлиха идеята да се плаща на
потенциални инвеститори, за да предпочетат именно България за разгръщане на бизнеса си. За първи път обаче
суровото хрумване се сервира като сериозно намерение - при това от самия президент и в чужда държава.
Идеята големи знакови в бранша си компании да бъдат изкушавани да дойдат у нас срещу пари започна да набира
инерция, откакто преди няколко месеца шефът на Българската агенция за инвестициите Борислав Стефанов "откри"
сръбския опит. Стефанов започна да оправдава слабия интерес към България с конкуренцията на страни като Сърбия,
която обещавала на кандидат-инвеститорите бонуси, което ние не даваме - пари в брой. Тази примамка лишавала
България от шансове да спечели състезанието. Наскоро и съветникът на президента Плевнелиев Евгени Ангелов (бивш
зам. икономически министър) разясни, че Белград дава на фирмите между 2000 и 10 000 евро на новооткрито място.
Сумата зависи от бизнес сферата и от това дали районът е слаборазвит. Ангелов призна, че тези мерки за "много
агресивни" и че стимулите трябва да са в синхрон с правилата на ЕС за държавна помощ.
За разлика от Сърбия България е член на ЕС и планът вероятно ще удари на камък - има риск Брюксел да обяви
паричната подкрепа за избрани компании за недопустима държавна помощ, която вреди на честната конкуренция. Но
дори да стане чудо и Брюксел да погледне благосклонно, България няма откъде да извади достатъчен ресурс, за да
плаща директно на едрите инвеститори. Плевнелиев обещава приходите от концесии, но и тук има засечка - по закон
концесионните такси пълнят Сребърния фонд, а когато става дума за експлоатация на общински ресурси, 50% от таксите
постъпват в местните бюджети.
Идеята за парична подкрепа бе спомената и на скорошния икономически съвет в София под егидата на президента.
Тогава тя отнесе критики отвсякъде - и от бизнеса, и от независимите анализатори, и от синдикатите. И в момента
България има сериозни козове - най-ниските в Европа данъци за доходите на фирмите и техните собственици и закон,
който позволява на инвеститорите от клас А да купят държавна или общинска земя без търг, държавата да плати
докарването на път, ток, вода, телефон и интернет до предприятието или да поеме разходи за обучение на персонала.
Държавата обаче не смята тези мерки за достатъчни и вече лансира още мерки - да намали до 0% корпоративния данък
за фирмите от областта на образованието и научните изследвания. Обсъжда се и опрощаване на осигуровките, плащани
от работодателя, за срок от 3 до 5 години - в зависимост от бизнеса и броя на наетите.
Според икономиста Георги Ангелов "не е редно едни компании да се насърчават за сметка на други, които също правят
вложения, това ще доведе до нелоялна конкуренция и спрямо тези, които са запазили броя на служителите въпреки
кризата". "Ние имаме ниски данъци, но нямаме бизнес среда", коментира експертът от КТ "Подкрепа" Мика Зайкова.
Според Българската стопанска камара всички инвеститори трябва да се възползват от облекчението за осигуровките,
щом разкриват работни места. В противен случай подобна мярка би била нечестна спрямо останалите компании и би
довело до изкривяване на икономиката.
Сериозните инвеститори търсят дружелюбна среда за бизнеса си, а не бюджетни подаяния. От години посланиците на

САЩ и на други западни страни у нас обясняват, че големите инвеститори не тичат към България заради славата й на
държава с висока корупция, голяма бюрокрация и тромаво правосъдие.
√ Меркел най-сетне склони да подпише за икономически растеж
http://www.segabg.com/article.php?id=601318
Европа се нуждае едновременно от фискална консолидация и от икономически растеж. Това се съгласиха лидерите на
Германия, Франция, Великобритания, Италия - Ангела Меркел, Франсоа Оланд, Дейвид Камерън и Марио Монти,
президентът на ЕС Херман ван Ромпой и председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу във видеоконферентен разговор
часове преди началото на срещата на страните от Г-8. "Постигнато бе високо ниво на съгласие, че фискалната
консолидация и растежът не си противоречат, а са необходими и двете заедно", заяви говорителят на Меркел Щефан
Зайберт, цитиран от агенциите. Досега Берлин бе категоричен, че трябва да се правят бюджетни икономии, за да се
превъзмогне рецесията в Европа.
Основната тема на започналите късно снощи дебати между държавниците от осемте най-развити икономики в света е
дълговата криза в Европа. Очакваше се на срещата в Кемп Дейвид американският президент Барак Обама да настоява
пред Меркел за облекчаване на ефекта от болезнените икономии чрез мерки за стимулиране на растежа. Новият
френски президент Франсоа Оланд се обяви за прилагане на политики, ориентирани към стимулиране на ръста и
намаляване на безработицата. Британският премиер Дейвид Камерън настоява за спешни мерки за подпомагане на
общата валута, за да се избегне още по-сериозно задълбочаване на кризата на континента. Япония и Канада също
смятат, че трябва да се положат повече усилия за стимулиране на икономическия растеж в Европа. В навечерието на Г-8
се формира "западен фронт" срещу Германия, коментираха анализатори.
Междувременно френският премиер Жан-Марк Еро обяви, че Париж трябва да постигне споразумение с Берлин за
европейския пакт за растеж до 28 и 29 юни, когато трябва да се състои срещата на върха на ЕС. "Дотогава трябва да се
говори пределно откровено и да се работи много", заяви той пред РФИ.
Бившият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише пък представи в Института за
международна икономика "Петерсън" във Вашингтон амбициозен план за спасяване на еврозоната. Според него Европа
би могла да укрепи валутния съюз, като даде на европейските политици властта да обявяват фалит на отделни държави
и да контролират финансова им политика.
Международната рейтингова агенция Фич понижи дългосрочния рейтинг на суверенния дълг в чужда валута на Гърция
от B- до ССС. Понижението "отразява повишения риск, че Гърция не може да бъде в състояние да поддържа своето
членство в икономическия и паричен съюз", обявиха от Фич. Мудис пък понижи рейтингите на 16 испански банки заради
рецесията в страната и намаляването на кредитоспособността на испанското правителство.

