Асоциация на индустриалния капитал в България
Телевизия Bulgaria on Air
√ INVESTBOOK - Бъдещето на Тристранния съвет и БДЖ
http://www.youtube.com/watch?v=gbnNBCJ2CUo
Гледната точка на работодателите за Закона за публичност на имуществото и Наредбата за изискванията към
възнагражденията ще чуете от включването на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България. За бъдещето на БДЖ ще чуете мнението на Йордан Недев, бивш изпълнителен директор на БДЖ Холдинг.
economynews.bg
√ Защо работодателите напуснаха НСТС?
http://www.economynews.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81news43634.html
Четирите национално представителни организации на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) прекратяват участието си в Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС), считано от днес, 2 април 2013 г. Общото решение на работодателските организации беше
оповестено официално от Цветан Симеонов – председател на БТПП, при откриването на днешното заседание на НСТС,
след което представителите на четирите организации напуснаха заседанието. Това се казва в изявление на БСК.
Повод за това решение са влезлите в сила в края на м. Март т.г. промени в Закона за публичност на имуществото на
лица, заемащи държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, добил публичност като Закона
„Яне Янев“. Законодателната промяна беше приета с решение на 41-то народно събрание по време на последното му
заседание на 12 март т.г. и утвърдени с Указ на Президента на РБ от 20 март т.г.
Според представителите на работодателите:
- Включването на работодателските и синдикалните организации в обсега на закона представлява груба намеса в
организационната ни самостоятелност и представителност, гарантирана от българската Конституция, както и от
конвенциите на МОТ и на ООН;
- Работодателските организации не получават НИКАКВА държавна субсидия, респективно - държавата е в правото си да
упражнява контрол върху дейността им само по линията на данъчното и осигурително законодателство, и по никакъв
друг начин;
- От социален партньор и естествен коректив на държавните институции, работодателските организации се превръщат в
обект на рекет и спекулации. С допълнението на Закона се създават условия за политически и криминален натиск върху
членовете на управителните органи, както и върху техните семейства. На подобен рекет се подлагат и представителите
на всички членуващи предприятия - работодатели, доколкото имат правото да избират и бъдат избирани в
управителните и контролни органи;
- С изменението на Закона се нарушава утвърденият европейски социален модел на сътрудничество, доколкото не е
известен аналог на подобно решение в други европейски държави.;
- Промените в Закона представляват груб опит за недопустим политически натиск върху демократичните структури на
гражданското общество!
„Това е наш морален жест в отговор на дълбоко неморалното законодателно решение от м. март 2013 г.“, декларира от
името на работодателските организации Цветан Симеонов.
Преди да оповестят решението си за напускане на НСТС, представителите на работодателите декларираха подкрепа за
правителствения пакет от социални мерки в помощ на най-бедните, при отчитане на официално депозираните писмени
позиции и изразените такива в рамките на създадената за целта работна група към НСТС.
„Работодателските организации са доказали в годините, че са национално отговорни. И в настоящата социалноикономическа ситуация ще покажем своята обществена ангажираност, като съдействаме за преодоляването на тежките
последствия от икономическата криза. Днес отново ще проявим своята социална отговорност и ще подкрепим мерките
за подпомагане на най-уязвимите слоеве от населението. Именно нашата обществена отговорност, обаче, не ни
позволява да приемем налагането на беззаконие и противоконституционност, какъвто е случаят със Закона за
публичност на имуществото. Убедени сме, че подобни действия рушат демократичните устои и вредят на общественото
развитие“, заяви от името на четирите работодателски организации Цветан Симеонов.
Позицията на работодателите получи подкрепа от страна национално представителните организации на работниците и
служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“.
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Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви: „КНСБ напълно споделя и подкрепя аргументите на работодателите срещу
закона „Яне Янев“. Това е един неконституционен, поръчков акт, който цели да сплаши социалните партньори и да ги
постави в подчинено положение. Надяваме се чрез Вас и Премиера аргументите на социалните партньори да бъдат
подкрепени пред Конституционния съд.“
Според д-р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа“, легитимността на НСТС е компрометирана и оттук-нататък
може да има само двустранни срещи за съгласуване на позиции по конкретни въпроси. „Лично аз ще изпълня закона и
ще искам извинение от авторите на този закон за внушенията, които направиха чрез него. Призовавам хората на
обществени позиции чрез масирани дела да опазят своето име и достойнство. Лидерите на обществените организации
са систематично сатанизирани и на това трябва да се противодейства“, заяви К.Тренчев.
„Действието на работодателите е част от демократичния процес. Служебното правителство е в заварено положение и не
бихме могли да вземем отношение по казуса, който предизвика тази реакция на работодателите“, заяви от своя страна
вицепремиерът, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС Деяна Костадинова.
vesti.bg
√ Цв. Симеонов: Не можем да търпим противоконституционни закони
https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5655193
"Не можем да подкрепим и да търпим действието на закони, които са противоконституционни", заяви председателят на
БТПП Цветан Симеонов в началото на днешното заседание на НСТС, предаде репортер на БГНЕС.
Симеонов прочете декларация от името на всички национално представените работодателски организации, с която
всички те напускат тристранния диалог заради последните промени в Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности.
"С промените в закона се създават условия за натиск, политически и криминален върху членовете на управителни
органи на работодателските организации. Затова национално представителните организации на работодателите
заявяват, че прекратяват участието си в НСТС. Това е нашият морален жест срещу неморалното законодателно решение
от март 2013 година", отбеляза той. Четирите организации обаче напълно подкрепят договореното до този момент в
работните групи на НСТС. Ние не сме против предвидените средства от бюджета да стигнат до най-уязвимите слоеве на
населението, подчерта Симеонов.
Приключихме участието си в НСТС до промяна на ситуацията, ние сме отговорни пред нашите членове и продължаваме
работата във всички останали органи, изградени на тристранен принцип, които са над 50, ще продължим и двустранните
си разговори със синдикатите, ще продължим и двустранните си консултации с правителството, заяви Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В случая няма да работим по чужди сценарии, няма да излагаме на риск нашите членове, защото всеки може да бъде
избран в състава на управителния съвет на работодателската организация, в която членува, каза още Велев.
"Оставаме отговорни към това, което става в страната и няма да препятстваме усилията за подобряване на социалноикономическата среда, но не можем да се съгласим с едно потъпкване на Конституцията и гражданските права", добави
той. Велев подчерта, че четирите организации създават 90 % от БВП на страната. "Работодателските организации пълнят
кацата с мед, други бъркат в нея", каза още той.
Работодателските организации смятат да се обърнат към всички, които могат да сезират Конституционния съд за
противоконституционност на последните промени в закона, към президента Росен Плевнелиев, към главния прокурор
Сотир Цацаров и към омбудсмана Константин Пенчев. Зам.- председателят на БСК Димитър Бранков, обясни, че
вероятно работодателските организации ще сезират и Международната организация на труда.
Президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев обяви, че ще спази закона и ще подаде декларация пред Сметната
палата за приходите, разходите и имуществото си. "Законът е закон и трябва да се спазва, колкото и идиотски да е. Аз ще
изпълня закона и ще искам извинение от авторите на този закон за внушенията, които те направиха чрез него. Ще
призова хора на високи обществени и политически позиции чрез масирани дела да се опитат да опазят своите име и
достойнство", заяви той.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Помощ от работник
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/03/2034706_pomosht_ot_rabotnik/?ref=novo24
Работниците в металургичния сектор ще бъдат по-активно ангажирани с проблемите, пред които са изправени
работодателите им, и ще споделят отговорностите в сфери като опазване на околната и работната среда и
професионалната квалификация. Това стана ясно при подписването на новия колективен трудов договор между
Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и двата браншови синдиката - федерация "Металици" към
КНСБ и "Металургия" към КТ "Подкрепа". Въпреки тежката икономическа ситуация документът, който ще действа през
2013 и 2014 г., включва и по-големи придобивки за работниците. Така, след като диалогът с държавата се наруши при
напускането на работодателските организации от тристранния съвет, бизнесът и синдикатите решиха да заложат на посилно партньорство и заедно да отстояват исканията си пред правителството. Най-важното и според двете страни е
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изготвянето на индустриална стратегия, която да гарантира растеж и работни места.
Обща грижа
Новият колективен трудов договор е десетият поред в бранша, в който отношенията между работодатели и работещи се
регулират по този начин от 1993 г. Макар че и досега споразуменията включваха права и задължения и на двете страни,
сега за пръв път по важни въпроси те ще работят заедно. Това включва изпълнението на законовите изисквания за
разделно събиране на производствените и битовите отпадъци и участие в контрола и спазването на правилата за работа
с опасни вещества в предприятията. Освен това работниците и служителите ще бъдат мотивирани да повишават
квалификацията си чрез допълнително обучение. "Преди ангажиментът беше работодателят да осигури обучение. Сега
вече е обща грижа да се направи оценка на компетенциите и да се осъществи растеж на работното място", каза
изпълнителният директор на БАМИ Политими Паунова.
Финансовите показатели предвиждат увеличаване на минималната основна заплата в бранша със 7.5%, или от 400 лв. на
430 лв. Двойно по-голям ще бъде и минималният размер на обезщетенията при пенсиониране, който вече е 1000 лв. С
8.3% нараства допълнителното възнаграждение за нощен труд, а горната граница за безплатна храна става 5 лв. на ден
(11.1%). В договора са предвидени и по-високи обезщетения при съкращения, както и въвеждане на компенсаторни
механизми при висока инфлация (над 8%). "Съзнаваме, че финансовите параметри, които постигнахме, не са високи. Но
те са реалистични", коментира Красимир Орловски, директор "Човешки ресурси" в КЦМ и участник в преговорите.
Мрачни хоризонти
Тези увеличения обаче не отразяват пряко състоянието на бранша, който след кратко съвземане след най-тежката си
2009 г. през миналата година отново изпадна в трудно положение, включително и заради вътрешни фактори. "За
съжаление не можем да се похвалим нито с повишение на производството, нито с по-добри финансови резултати, нито
дори с хоризонти за по-добро бъдещо развитие", каза председателят на БАМИ Антон Петров. По думите му през 2012 г.
голяма част от предприятията в сектора за поредна година са отчели загуба. Освен свитите световни пазари за
металургичните предприятия сериозен удар се оказа и поскъпването на електроенергията с 13% от 1 юли, което доведе
до намаляване на производството. "Бяха изсмукани финансови ресурси от предприятията, които няма да бъдат
използвани за инвестиции и за разкриване на нови работни места", посочи Петров. Затова той определи като много
добра стъпка набелязаните в договора точки, по които работодателите и работниците ще работят заедно. "Всички сме в
една лодка и ако няма ръст на производителността, нови пазари и по-добри финансови резултати, след две години
може да не сме в състояние отново да подобрим условията на труд", каза той.
Работодатели и синдикати отново настояха за нова индустриална политика. Изработването на такава стратегия от
държавата е най-важно в този момент, смята заместник-председателят на Българската стопанска камара Георги
Шиваров. "Трябва да принудим дали правителството, дали някаква надправителствена структура да генерира идеи и да
постави посоката за развитие на индустрията, защото само тогава ще ги има и работните места, и високите доходи, и
постъпленията в бюджета", категоричен беше председателят на федерация "Металици" към КНСБ Васил Яначков.
Металургията създава 5.5% от БВП
Мит е, че металургията е ниско развит отрасъл, който изнася суровини с малка добавена стойност от страната. Това
посочи изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия Политими Паунова при
подписване на новия колективен трудов договор в бранша. "В сектора са заети 2% от работещите в индустрията, а се
създават 5.5% от брутния вътрешен продукт", цитира тя последни данни на Националния статистически институт.
Числата показват, че производителността в черната металургия е около 4 пъти по-висока от средната за
промишлеността, а в цветната металургия един работещ създава 7-8 пъти повече продукт. По думите на Паунова във
високите технологии, които са определени като ключов отрасъл за страната и се радват на подкрепа,
производителността е по-ниска, отколкото в цветната металургия. "Това може да е резултат от сивия сектор или нещо
друго, но официалната статистика показва това", добави тя. Друг мит според Паунова е, че металургичните предприятия
използват неефективно енергийните ресурси. "Отрасълът е енергоинтензивен, но в никакъв случай не разхищава
енергия", посочи тя и добави, че най-големите инвестиции в предприятията през последните години са направени
именно в енергоспестяващи технологии.
Вестник 24 часа
√ Вдигаш данъка - постъпленията в хазната намаляват
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1892761
Намирам идеите за облагане с по-висок от 10% данък на високите доходи за ужасно непрактични.
Идеите идват от политическа партия - БСП, и трябва да кажем, че всъщност този проблем - от кого колко да вземем, си е
политически. Тези решения не попадат в предмета на финансите и икономиката, но разбира се влияят върху
ефективността на данъчната система.
Решението, което дава най-добра възможност за развитие и нормално функциониране на една икономика, особено
такава, която има тежка нужда от развитие, като българската, е еднаквия данък. И то възможно най-нисък. Точно
10-процентното облагане - това е нашият интерес
Защото това ни е едно от малкото конкурентни предимства, които имаме като икономика на фона на останалите страни
в ЕС. Под 10% не е възможно да свалим данъка, иначе ще ни денонсират споразумението за двойното данъчно
облагане. 10% е най-ниският международно признат данък в света.
Виж,
когато някоя страна трябва да бъде наказана,
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като да речем Кипър, нареждат като условие да си вдигне данъците.
И ако ние примерно въведем някакъв по-висок данък за по-високите доходи, никаква печалба няма да има за никого,
включително за фиска. Вижте казуса с Франция. Опитаха се да въведат свръхданък, но съдът го отмени, а и както е
известно притежателите на тези доходи побягнаха в чужбина.
Не вярвам у нас чак да побягнат в чужбина хората, които ще бъдат засегнати от тази мярка, но при всички положения
ще започне едно старание да се минимизира този доход
и ще се търсят алтернативни форми на разпределение, които, повярвайте ми, не е трудно да се намерят. В резултат от
което при увеличаване на данъка може да се очаква по-скоро постъпленията в бюджета от него да намалеят, вместо да
се увеличат. Изобщо намирам прогресивното данъчно облагане за остаряла схема, която се поддържа единствено с
политически цели. В един модерен интегриран свят прогресивното облагане започва да пречи. Това, което е напълно
нормално и честно, е всеки да си плаща данък пропорционално на дохода.
Вестник Класа
√ Финансовият министър: Помощите за бедните няма да разклатят бюджета
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228138_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%3A+%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D
0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D
0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1
%82+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
Отпуснатите в сряда от служебния кабинет 41 млн. лева за подпомагане на най-бедните няма да разклатят финансовата
дисциплина и не са риск за бюджета, изготвен от правителството на ГЕРБ.
Това заяви в ефира на "Здравей, България" по Нова телевиция финансовият министър Калин Христов.
"Всичко е въпрос на приоритизирне на разходите",
категоричен бе той.
Христов поясни, че тези пари са налични благодарение на намаляването на разходите за министерствата.
Общото влияние на парите за програмите за безработица ще бъде върху около 100 000 души
"Втори пакет мерки за подпомагане на най-уязвимите може да бъде одобрен само от следващото правителство", каза
още финансовият министър.
Никога не е било анонсирано, че ще бъдат подпомогнати всички майки, защото това е социално подпомагане, каза
Христов по повод недоволството, изразено от родителите за критериите, по които се раздават помощи.
Дали сме послание, че
в рамките на бюджета ще се помогне на най-уязвимите,
а не просто механично раздаване на глава. Бюджетът няма такава гъвкавост и не е това целта, обясни финансовият
министър.
Христов категорично заяви, че "златният стандарт за ДДС" ще бъде въведен за фирмите от месец май.
Така изрядните фирми ще могат да връщат ДДС до 10 дни.
Първоначално ще започнем с определен брой фирми, които изпълняват критериите, а постепенно ще се увеличава този
кръг, посочи Христов и допълни, че няма риск по отношение изпълнение на приходите към момента.
"Данъчните власти трябва да имат доверие в компаниите, да са сигурни, че няма да злоупотребяват", поясни Христов.
Той каза още, че държавата може да се разплати с бизнеса, като му върне всички 108 млн. лв., които му дължи към
момента.
Всичко зависело от това доколко правилно министерствата ще разпределят бюджетите си.
√ Държавният дълг достигна 16.2% от БВП през февруари
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228025_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.2%
25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%
83%D0%B0%D1%80%D0%B8
В края на февруари държавният дълг възлиза общо на почти 6.66 млрд. евро, сочат данните на Министерството на
финансите. От тази сума вътрешният дълг е 3.027 млрд. евро, а външният е близо 3.633 млрд. евро. В номинално
изражение дългът бележи увеличение приблизително с 463,2 млн. евро в сравнение с размера си в края на януари. Това
се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с
държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца. С въпросните средства бяха изплатени субсидиите на земеделците.
В края на отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) e 16,2%. В
структурата на държавния дълг в края на февруари вътрешните задължения са с дял от 45,5%, а външните - от 54,6%.
Валутната структура на дълга е: 51,6% - в евро, 33,3% - в левове и 13,4% - в щатски долари. Извършените плащания по
държавния дълг през февруари възлизат на над 2.02 млрд. лева. Плащанията по дълга от началото на годината са найвече в евро - 85,4%, следвани от тези в лева (11.2%) и в щатски долари (3.3%).
Държавногарантираният дълг през месец февруари е в размер на 492 млн. евро и в номинално изражение нараства
приблизително с 800 хил. евро в сравнение с предходния месец януари. Причината е главно в регистрираната през
месеца валутно-курсова разлика.
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√ Плевнелиев призова за подновяване на диалога в НСТС
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228130_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%
B5%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B2+%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1
Президентът Росен Плевнелиев призова за подновяване на диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС) и за национално отговорно отношение. Държавният глава, който днес завърши двудневното си официално
посещение в Унгария, каза това в отговор на журналистически въпрос за напускането на работодателските организации
от тристранния съвет заради несъгласие с промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Според предложените от лидера на РЗС Яне
Янев промени всички представители на НСТС - синдикалните лидери и представителите на работодателските
организации трябва да декларират доходите и имуществото си пред Сметната палата. Служебното правителство няма
вина в този случай, каза Плевнелиев. Президентът каза, че за него има въпрос, на който все още не е получил отговор защо е трябвало да чакат толкова много време работодателските организации, както и други организации в България и
те не са реагирали, когато законът се разглеждаше в парламента.
Например неправителствените организации реагираха навреме и те успяха да посочат ясно проблеми, които те видяха и
които бяха отстранени, допълни Плевнелиев. Той заяви, че не трябва да се очаква от президента да променя закони той няма това правомощие, както и че не може да се очаква от служебното правителство да направи същото, тъй като в
момента парламент в България няма. Работодателите могат и трябва да работят заедно със служебното правителство,
защото има спешни мерки, които се нуждаят от нашето общо одобрение, каза държавният глава. Той изрази надежда,
че ако има проблеми с един или друг законопроект, приет в последния момент, 42-то Народно събрание може да ги
отстрани чрез качествени дебати в самото начало от дейността му, а също може да се сезира и Конституционния съд.
Това е моето послание - в рамките на Конституцията и законовата база, която има в България да решаваме включително
и такива проблеми, появили се в последния момент, каза Плевнелиев.
√ 1.7 % е инфлацията в еврозоната през март
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228114_1.7+%25+%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0
%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
Инфлацията в еврозоната продължава да се понижава, като достига 1.7% през март, сочат предварителните прогнози на
Евростат. За сравнение, през предходния месец февруари инфлацията в еврозоната възлезе на 1.8%. Данните излизат
малко преди срещата на ЕЦБ и подхранват в известна степен очакванията на пазара за евентуални по-нататъшни мерки
от стимули от страна на централната банка. Цените на храните, алкохолните и тютюневите изделия са отбелязали найголямо повишение - в размер на 2.7%, през март на годишна база, какъвто бе ръстът им и през февруари. Три години на
криза в еврозоната продължават да инициират низходящ натиск върху потребителските цени, което дава възможности
за по-нататъшни мерки за стимулиране на иконмоиката, смятат експерти. Целта на Европейската централна банка е
задържане на нивото на инфлация под 2%, откъдето индексът все повече се отдалечава. Еврото регистрира известно
повишение от най-ниските си стойности от тази сутрин при нива под 1.2800 и се върна отново над психологическата
граница.
Вестник Сега
√ Кабинетът не постави ясни срокове за разплащане с бизнеса
http://www.segabg.com/article.php?id=643568
Въпреки многократните искания на бизнеса и обещанието на служебното правителство държавата и общините да
разплатят забавените задължения към частния сектор, няма никаква яснота дали и кога ще се случи това. След
вчерашното заседание на кабинета стана ясно, че не са определени нито крайни срокове, нито ясни отговорници.
Общините пък директно обявиха, че не разполагат с пари.
По последни данни към края на февруари просрочените задължения на правителството са 102.2 млн. лв. 66 млн. лв. от
тях са дългове на Военномедицинска академия. МВР има просрочени задължения за 15 млн. лв., МРРБ дължи 3 млн. лв.,
дългове имат и други министерства като правосъдното. До момента не е представена разбивка каква част от тези
задължени са към малки и средни фирми. В тази група попадат фирми с персонал под 250 души и годишен оборот до 97
500 000 лв. Отделно общините дължат други 175.8 млн. лв. И за тях няма данни колко от забавените суми са към малки и
средни предприятия. В посочените суми не влиза задържаният ДДС, който в края на януари беше над 200 млн. лв.
"Помолих министъра на финансите да положи усилия за намаляване на задълженията. Мерки са предприети", заяви
вчера служебният премиер Марин Райков. Той не даде повече детайли, но от коментари на финансовия министър Калин
Христов се разбра, че обща организация за изплащането на дълговете. "Финансовото министерство няма никакви
просрочени задължения. Министерствата, които имат подобни договори, следва да направят анализ и да покрият
приоритетно задълженията към малките и средни фирми", коментира Христов. Той наблегна, че президентът е поел
ангажимент за приоритетно изплащане на точно тези просрочени задължения. Никой не казва кога и големите фирми
ще получат парите си.
Общините пък твърдят, че не разполагат с ресурс и натрупаните дългове са резултат от хронично недофинансиране от
централния бюджет на дейности, вменени им като задължения с нормативни актове. По темата за задълженията се
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стигна и до размяна на писма между финансовото министерство и Националното сдружение на общините в България.
Вчера обаче Калин Христов бе категоричен, че местните управи трябва да работят в рамките на бюджета, с който
разполагат, и да не поемат плащания, които не могат да покрият.
"Има промяна в закона (въвеждането на 30-дневен срок за разплащания по договори на държавата и общините) и
изпратих писмо, с което информирам общините да го имат предвид в работата си и да изпълняват закона. Тук не става
дума за ултиматум. Всички общини получават в срок трансфера, който централното правителство им дължи", коментира
още Христов.
РЕЗЕРВ
"До края на седмицата очаквам Европейската комисия да възстанови авансово преведените 800 млн. лв. за
земеделските субсидии. След тази операция размерът на фискалния резерв ще надхвърли 4.7 млрд. лв. Това е
поредното свидетелство, че не трябва да се спекулира със състоянието на фискалния резерв", обяви вчера премиерът
Марин Райков. Още отсега обаче е ясно, че през август държавата трябва да извади същата сума, за да покрие падежа по
емитираните краткосрочни 6-месечни ДЦК, с които бе осигурен ресурс за авансовото плащане към фермерите.
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