Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Класа
√ АИКБ: Приоритетите на служебното правителство трябва да са бюджета, споразумението с ЕС, пенсионната система,
здравеопазването и енергeтиката
Работодателите и синдикатите ще предложат на президента да сформира експертно служебно правителство, което да е
равно отдалечено от политически партии, за да успокои обстановката и да създаде условия за работа на бизнеса, каза
пред БНР в петък Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Ще посочим приоритетите: финализиране на споразумението за партньорство с ЕК до 2020 година, подготовка за
актуализация на бюджета на текущата година. Пенсионната система, здравеопазването и енергетиката - също ще са на
дневен ред. Да се внесе повече прозрачност по големите енергийни проекти. Това трябва непременно да се реализира,
за да не разберем след години за неизгодно сключени договори.
Васил Велев коментира ситуацията с КТБ: Всички организации на работодателите и двата синдиката сме притеснени.
Неубедителни са действията на институциите. Действията на прокуратурата доведоха до тая ситуация. МС и БНБ
закъсняха с реакция. Трябва да се търси работещо решение за КТБ, не бедните да плащат на богатите. Ако големите
вложители са съсобственици на тази банка, няма да позволят разграбването на активите й.
Ще предложим на президента да създаде към себе си обществен консултативен комитет. Ако не стане - ще създадем
този комитет към нас - 6-те организации на работодатели и синдикати.
По въпроса за актуализацията на бюджета Велев каза: Бихме подкрепили актуализация от новосформираното
правителство на есен.
investor.bg
√ Бизнесът и синдикатите искат консултативен съвет към БНБ да работи по казуса КТБ
Подобен комитет ще заработи към работодателските и синдикалните организации
Консултативен съвет към Управителя на БНБ, в който да се включват икономисти, представители на бизнеса и синдикати
и който да помогне за решаването на проблемите в Корпоративна търговска банка (КТБ), са поискали организациите на
работодателите и синдикатите по време на срещата им с президента Росен Плевнелиев.
Този съвет трябва да внесе повече доверие и експертност по отношение на решаването на проблемите в поставената под
особен надзор банка, смятат организациите.
Идеята за подобен орган синдикалните и бизнес организациите лансираха още миналата седмица. Тогава те изпратиха
открито писмо до президента, премиера, председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) и до парламентарно
представените партии с исканията си.
Заради разделението на властите обаче президентът не може да създаде подобна институция, която да се меси в
решенията на Централната банка. Затова поне засега се предвижда такъв комитет да бъде сформиран към синдикалните
и работодателските организации, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев след
срещата.
Той обясни, че шестте организации целят намирането на работещо решение, което да помогне КТБ да отвори врати порано.
„Има различни варианти, работещо решение е и акционерите да участват в повишаването на капитала на банката. Ако
няма желание да се запълни целият недостиг, който ние не знаем колко е, могат да се включат и големите вложители с
депозити над 100 хил. евро“, коментира Велев.
Той посочи, че няма информация дали акционерите са се съгласили да участват в оздравяването на банката.
Двама вицепремиери в служебния кабинет
Президентът на КНСБ Пламен Димитров допълни, че президентът Росен Плевнелиев е уведомил синдикалните и
работодателски организации, че гражданското общество ще има представители „на най-високо ниво“ в служебното
правителство.
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Предвижда се вицепремиерите да са двама, като те ще отговарят съответно за социалната и за финансовата политика. Те
ще бъдат добре познати в обществото лица, уточни Димитров.
По отношение състава на целия служебен кабинет президентът Плевнелиев е уверил представителите на бизнеса и
синдикатите, че министрите ще бъдат равноотдалечени от политическите партии и няма да има корпоративни
зависимости.
Димитров каза още, че по време на срещата в Президентството е била обсъдена и промяна в закона за референдумите.
Той не даде повече подробности за това какви искания са поставили синдикатите, но каза, че ще бъде сформирана
работна група, която да изготви проект за поправките в текстовете.
В момента текат консултациите на Плевнелиев с парламентарно представените партии. Дискусията е заради
актуализацията на държавния бюджет и бюджета на Здравната каса.
3e-news.net
√ Бизнес и синдикати искат да се създаде консултативен комитет за проблемите с КТБ
Консултативен комитет, който ще се занимава с решаването на казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ), се очаква да
бъде сформиран към национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след проведената
среща на лидерите на бизнеса и синдикатите с президента Росен Плевнелиев.
„Над 100 хиляди работници и служители са потърпевши по един или друг начин от ситуацията, в която е поставена КТБ”,
заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той посочи, че макар те да не са вложители в банката, са засегнати поради
това, че техните преприятия имат задължения към КТБ или средствата им са блокирани в банката. Пламен Димитров
изрази тревога, че най-вероятно през месеците август и септември хиляди хора ще имат проблеми с получаването на
своите заплати и така, докато банката отвори.
В консултативния комитет ще бъдат включени безспорни професионалисти в банковото дело, финансите и независими
предприемачи. Комитетът ще има за цел да предлага възможни решения и да осигурява позрачност, като гарантира пред
обществото, че предлаганите и предприетите действия по отношение на групата КТБ са оптимални и справедлививо
балансирани към всички засегнати страни. „Президентът заяви своята подкрепа за създаването на такъв комитет, но той
обясни, че няма право да съставя подобен орган към президентската институция. Все още нямаме отговор от управителя
на БНБ дали той ще сформира такъв комитет, каквото право му дава Законът за Българската народна банка”, уточни
Пламен Димитров.
Президентът Росен Плевнелиев е информирал лидерите на шестте организации, че гражданското общество ще има свой
представител на най-високо ниво в служебния кабинет. Пламен Димитров допълни, че Президентът Росен Плевнелиев е
информирал също, че двама от вицепремиерите в служебното правителство ще отговарят за социалната политика и
икономическата политика.
Вестник Дневник
√ Синдикатите и бизнесът подкрепят президента за бюджета на здравната каса
Промени в закона за референдумите, кризата със здравната каса, казусът "КТБ", проблемите в енергетиката и тежкото
политическо противопоставяне. Това са били темите, които са обсъждани на срещата между синдикати, работодатели с
президента Росен Плевнелиев.
След разговора, продължил от 11 до 12.30 ч., участници представиха накратко обсъдените теми. Сред тях не е бил
въпросът дали държавата трябва да тегли заеми, включително от служебния кабинет, който се очаква да бъде назначен
на 6 август.
Синдикатите и работодателите са подкрепили искането на държавния глава за актуализацията на бюджета на здравната
каса, като синдикатите са настояли при евентуална промяна в държавния бюджет да се пуснат пари на държавните
структури, "Напоителни системи", дружеството Автомагистрали "Черно море".
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал е настоял президентът да поиска от политическите сили
депутатите да работят и в събота и неделя, за да намерят решение по казуса "КТБ". Те напомниха идеята си за създаване
на експертен комитет, който да разгледа всички варианти по решаването на проблема.
"Има възможност акционерите да участват в увеличаването на капитала на КТБ. Ако няма желание от тях, трябва да се
разгледа и възможността вложителите с над 100 000 евро да се включат", допълни Велев. По думите му обаче извън
публичната информация работодателите нямали други данни по темата, затова е нужно създаването на този комитет.
Президентът е заявил пред синдикатите и работодателите обаче, че експертният комитет няма как да бъде създаден към
него, защото той е част от разделението и няма как да се намесва в работата на БНБ по никакъв начин.
Според председателя на КНСБ Пламен Димитров над 100 000 работници са засегнати по някакъв начин от казуса "КТБ".
По думите му те не са вложители, а предприятията, в които работят, имат пари в тази банка. "Ще има проблем със
заплатите през август, септември и нататък", посочи той.
Държавният глава е обещал на работодателите и синдикатите, че министрите от служебния кабинет ще бъдат отворени
за диалог постоянно. Плевнелиев е посочил, че ще има един министър от гражданското общество и двама вицепремиери
– един по социалните въпроси, а друг по икономическата политика, които били добре познати. Също така ги уверил, че
членовете на кабинета ще бъдат равноотдалечени от всички партии.
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По искане на бизнес организациите президентът се е ангажирал служебното правителство да изготви промени в закона
за референдумите, който да бъде предложен на следващото редовно Народно събрание. Какви ще бъдат промените
обаче щяло да се разбере на 5 август в изказването на Плевнелиев за приоритетите на кабинета му.
След срещата при журналистите слязоха председателят на КРИБ Огнян Донев, Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал, Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата, председателят на управителния
съвет на Българската стопанска камара Сашо Дончев, и синдикалистите Константин Тренчев ("Подкрепа") и Пламен
Димитров (КНСБ)
Вестник Сега
√ Синдикатите и работодателите решават общите си действия след срещата с Плевнелиев
Служебният кабинет ще има двама вицепремиери
Синдикатите и работодателите се събраха след срещата с президента, за да обсъдят понататъшните си действия, след
като Росен Плевнелиев ги е запознал с приоритетите на служебния кабинет. В него ще има двама вицепремиери, "добре
познати в обществото", с ресори социален и икономика, а гражданите щели да имат представител на най-високо ниво,
разказа президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това най-вероятно ще е министърът без потрфейл, който да отговаря за
изборите. Президентът се е ангажирал служебният кабинет да изработи промени в закона за референдумитте и те да
бъдат предложени на следващия кабинет. Другите обсъждани въпроси са били със здравната каса, "КТБ", проблемите в
енергетиката и тежкото политическо противопоставяне.
Плевнелиев обяснил, че не може към него да се състави консултативен съвет за разрешаване на проблема с КТБ заради
разделението на властите. Социалните партньори предложиха това за излизане от кризата, но от БНБ все още не
отговорили на искането им. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал каза, че президентът трябва да
поиска от депутатите да "работят и в събота и неделя", за да намерят решение по казуса "КТБ". "Има възможност
акционерите да участват в увеличаването на капитала на КТБ. Ако няма желание от тях, трябва да се разгледа и
възможността вложителите с над 100 000 евро да се включат", зави Велев. Според Пламен Димитров над 100 000
работници са засегнати заради затварянето на "КТБ" и това не са вложители, а работници от предприятията, които
държат парите си в КТБ. "Ще има проблем със заплатите през август, септември и нататък", прогнозира Димитров.
След срещата с работодателите и синдикатите, Плевнелиев започна конуслтации и с партиите актуализацията на
бюджета за 2014 г. Преди срещата държавният глава съобщи, че Еврокомисията вече е информирала БНБ, че следи
внимателно ситуацията с КТБ. Брюксел е предупредил, че ако България не вземе мерки, това означава проблем не само
за тази банка, но и европейски проблем, съобщи Пленевнелиев. "Затова трябва да се предвиди ресурс, така че да
поемем определени рискове, да спим спокойно, че спазваме правилата на ЕС и да са спокойни данъкоплатците", каза
той и призова партиите да подкрепят актуализация на бюджета и да дадат възможност служебното правителство да
може да тегли заем. Той посочи, че е необходимо да бъдат гарантирани задълженията към общините - около 305 млн.
лв., към строителните компании по европроекти - около 1 млрд. лв.
"Не се радвам, че трябва да назнача второ правителство, но моля ви, помогнете, не връзвайте ръцете на служебното
правителство. Моля, подкрепете този подход, иначе служебното правителство няма да помага, а ще спира, няма да
плаща, а ще реже", каза Плевнелиев. "Да се даде възможност за заем го виждам като всичко друго, но не като празен чек
- при необходимост и с последваща ратификация - празен чек ли е подпис на договор с ЕК, ЕЦБ, МВФ или ЕБВР? Това не е
празен чек, гарантирам ви пълна прозрачност", каза президентът по повод твърденията на БСП за възможностите на
служебния кабинет да тегли заеми.
dnes.bg
√ Бизнес и синдикати: Съвет към БНБ да реши проблема на КТБ
Консултативен съвет към управителя на БНБ, който да помогне за решаването на проблемите в Корпоративна търговска
банка (КТБ), са поискали организациите на работодателите и синдикатите по време на срещата им с президента Росен
Плевнелиев. Предлага се в него да се включват икономисти, представители на бизнеса и синдикати.Този съвет трябва да
внесе повече доверие и експертност по отношение на решаването на проблемите в поставената под особен надзор
банка, смятат организациите.
Идеята за подобен орган синдикалните и бизнес организациите лансираха още миналата седмица. Тогава те изпратиха
открито писмо до президента, премиера, председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) и до парламентарно
представените партии с исканията си.
Заради разделението на властите обаче президентът не може да създаде подобна институция, която да се меси в
решенията на Централната банка. Затова поне засега се предвижда такъв комитет да бъде сформиран към синдикалните
и работодателските организации, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев след
срещата.
Той обясни, че шестте организации целят намирането на работещо решение, което да помогне КТБ да отвори врати порано.
„Има различни варианти, работещо решение е и акционерите да участват в повишаването на капитала на банката. Ако
няма желание да се запълни целият недостиг, който ние не знаем колко е, могат да се включат и големите вложители с
депозити над 100 хил. евро“, коментира Велев.
Той посочи, че няма информация дали акционерите са се съгласили да участват в оздравяването на банката.
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√ Държавата притисната отвън и отвътре за КТБ
Брюксел иска мерки за покриване на гарантираните влогове, бизнесът и синдикатите притеснени за блокирани
плащания и заплати
Държавата е притисната отвън и отвътре да предприеме мерки, за да не допусне кризата със затворената Корпоративна
търговска банка (КТБ) да излезе извън контрол. Това стана ясно от думите на президента Росен Плевнелиев в петък пред
партиите, представени в националния и Европейския парламент, както и от изявленията на синдикати и работодатели,
които преди това се срещнаха с него. В същото време парламентът е пред разпусне и предизборният сблъсък между ГЕРБ
и БСП препъва актуализацията на държавния бюджет, която би разрешила на служебното правителство да договаря нови
външни заеми и да посрещне непредвидени ситуации, каквито държавният глава не изключва.
Еврокомисията вече е информирала БНБ, че следи много внимателно ситуацията с КТБ и дали българските власти
действат така, че да бъдат изплатени на гражданите дължимите им по закон суми, съобщи Росен Плевнелиев по време
на политическите консултации по повод актуализацията на бюджета за 2014 г.
Брюксел е предупредил, че ако България не вземе мерки, това означава проблем не само за тази банка, но и европейски
проблем.
"Очакваме към 15 октомври БНБ да каже ясно по кой вариант тръгваме. Вариант 1 - ликвидация, вариант 2 - оздравяване.
Законът е ясен. Нов закон няма да има и аз мисля, че това беше едно правилно решение, което вие взехте. Но какво
правим тогава, когато на 15 октомври е възможно да стане ясно, че няма възможност да се оздрави. Ние си пожелаваме
оздравяване на тази банка, искаме. Но, ако дупката е прекалено голяма, което е възможен сценарий, трябва да има
вариант ликвидация. Двадесет дни по-късно ние трябва да започнем да покриваме на българските граждани до 100 хил.
евро - обещаните и гарантирани влогове. Категорично искам да заявя, че много от вас, както и синдикалните и
работодателски организации, категорично се противопоставиха за изплащане на сумите над 100 хил. евро и това няма
как да се случи", каза Плевнелиев.
"Затова вярвам, че предвиждането на мерки и съответно ресурс, за да можем всички да поемем възможни рискове, да
спим спокойно, да спазим европейските директиви и правила, е важно, за да може България да покаже, че е един
отговорен и достоен член на Европейския съюз и най-вече към българските данъкоплатци, които трябва да бъдат
спокойни. Знаете, че стотици хиляди обикновени, честни данъкоплатци, имат сметки в тази банка, както и много
предприятия и фирми", каза Плевнелиев и призова партиите да подкрепят актуализация на бюджета и да дадат
възможност служебното правителство да може да тегли заеми.
При категоричния отказ на БСП да подкрепят тези искания, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща да осигури свои
депутати за кворума на заседанието на Народното събрание в понеделник, но само за актуализацията на бюджета на
НЗОК.
Блокираната между първо и второ четене актуализация на държавния бюджет предвижда вдигане на тавана на дълга с
нови 3.4 млрд. лв., от които два милиарда са "за мерки за осигуряване на икономическата и финансовата стабилност"
заради казуса с Корпоративна търговска банка и дъщерната й "Креди Агрикол". Предполага се, че около 2 млрд лв.
трябва да бъдат добавени към фонда за гарантиране на банковите влогове, от който по закон се изплащат влоговете до
100 хил. евро.
След срещата си държавния глава синдикатите и работодателите информираха, че не са обсъждали въпроса дали
служебният кабинет, който се очаква да бъде назначен на 6 август, да тегли нови заеми.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) е настоял президентът да поиска от политическите сили
депутатите да работят и в събота и неделя, за да намерят решение по казуса "КТБ".
Синдикатите и работодателите са напомнили искането си за създаване на експертен надзорен съвет, който да работи
независимо от назначените квестори в КТБ и да направи обективен анализ за състоянието на банката, както и да
предложи изход от ситуацията.
Президентът е заявил обаче, че такъв комитет няма как да бъде създаден към него, защото той е част от разделението и
няма как да се намесва в работата на БНБ по никакъв начин.
Велев коментира, че разделението на властите не позволява намеса в работата на БНБ и затова ще се търси вариант
комитетът да бъде създаден към работодателските и синдикални организации.
По думите му обаче извън публичната информация работодателите нямали други данни по темата, затова е нужно
създаването на този комитет.
Има начин КТБ да отвори по-рано, смята Велев."Целим това и работещото решение е акционерите да участват с
увеличаване на капитала на баката. Ако няма желание от тях, трябва да се разгледа и възможността вложителите с над
100 000 евро да се включат", предложи председателят на АИК.
Според председателя на КНСБ Пламен Димитров, над 100 000 работници са засегнати по някакъв начин от затварянето
на Корпоративна банка. Те не са вложители, а предприятията, в които работят, имат пари в КТБ, уточни синдикалистът и
предупреди:"Ще има проблем със заплатите през август, септември и нататък".
"Не се радвам, че трябва да назнача второ правителство, но моля ви, помогнете, не връзвайте ръцете на служебното
правителство. Моля, подкрепете този подход, иначе служебното правителство няма да помага, а ще спира, няма да
плаща, а ще реже", заяви по-късно президентът пред политиците, апелирайки да актуализират държавния бюджет и
свързаното с това искане временното правителство да може да тегли заем.
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"Да се даде възможност за заем го виждам като всичко друго, но не като празен чек - при необходимост и с последваща
ратификация - празен чек ли е подпис на договор с ЕК, ЕЦБ, МВФ или ЕБВР? Това не е празен чек, гарантирам ви пълна
прозрачност", каза президентът по повод упреците на БСП, че искал да му подпишат "празен чек".
Междувременно чуждестранни инвеститори в облигации на Корпоративна търговска банка са готови да съдят България,
ако банката фалира. Инвеститорите притежават деноминирани в долари облигации, чийто падеж е на 8 август, и ще
заведат съдебно дело срещу българското правителство, ако задълженията по облигациите им бъдат просрочени, съобщи
агенция Ройтерс в четвъртък, позовавайки се на два източника.
cross.bg
√ Комитет за казуса с КТБ сформират синдикати и работодатели
/КРОСС/ "Консултативен комитет, който ще се занимава с решаването на казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ),
вероятно ще бъде сформиран към национално представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите." Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев
след проведената днес, 1 август 2014 г., среща на лидерите на КНСБ, КТ „Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ с
Президента на Република България Росен Плевнелиев.
„Над 100 хиляди работници и служители са потърпевши по един или друг начин от ситуацията, в която е поставена КТБ",
заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Пламен Димитров изрази тревога, че най-вероятно през месеците август и септември хиляди хора ще имат проблеми с
получаването на своите заплати и така, докато банката отвори.
В консултативния комитет ще бъдат включени безспорни професионалисти в банковото дело, финансите и независими
предприемачи. Комитетът ще има за цел да предлага възможни решения и да осигурява позрачност, като гарантира пред
обществото, че предлаганите и предприетите действия по отношение на групата КТБ са оптимални и справедлививо
балансирани към всички засегнати страни.
„Президентът заяви своята подкрепа за създаването на такъв комитет, но той обясни, че няма право да съставя подобен
орган към президентската институция. Все още нямаме отговор от управителя на БНБ дали той ще сформира такъв
комитет, каквото право му дава Законът за Българската народна банка", уточни Пламен Димитров.
Президентът Росен Плевнелиев е информирал лидерите на шестте организации, че гражданското общество ще има свой
представител на най-високо ниво в служебния кабинет.
vevesti.bg
√ Среща на Президента със синдикални организации и съюза на работодателите
Промени в закона за референдумите, кризата със здравната каса, казусът "КТБ", проблемите в енергетиката и тежкото
политическо противопоставяне. Това са били темите, които са обсъждани на срещата между синдикати, работодатели с
президента Росен Плевнелиев.
След разговора, продължил от 11 до 12.30 ч., участници в разговора представиха накратко обсъдените теми. Сред тях не
е бил въпросът дали държавата трябва да тегли заеми, включително от служебния кабинет, който се очаква да бъде
назначен на 6 август, пише Дневник.
Синдикатите и работодателите са подкрепили искането на държавния глава за актуализацията на бюджета на здравната
каса, като синдикатите са настояли при евентуална промяна в държавния бюджет да се пуснат пари на държавните
структури, "Напоителни системи", дружеството Автомагистрали "Черно море".
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал е настоял президентът да поиска от политическите сили
депутатите да работят и в събота и неделя, за да намерят решение по казуса "КТБ". Те напомниха идеята си за създаване
на експертен комитет, който да разгледа всички варианти по решаването на проблема.
"Има възможност акционерите да участват в увеличаването на капитала на КТБ. Ако няма желание от тях, трябва да се
разгледа и възможността вложителите с над 100 000 евро да се включат", допълни Велев. По думите му обаче извън
публичната информация работодателите нямали други данни по темата, затова е нужно създаването на този комитет.
Президентът е заявил пред синдикатите и работодателите обаче, че експертният комитет няма как да бъде създаден към
него, защото той е част от разделението и няма как да се намесва в работата на БНБ по никакъв начин.
Според председателя на КНСБ Пламен Димитров над 100 000 работници са засегнати по някакъв начин от казуса "КТБ".
По думите му те не са вложители, а предприятията, в които работят, имат пари в тази банка. "Ще има проблем със
заплатите през август, септември и нататък", посочи той.
Държавният глава е обещал на работодателите и синдикатите, че министрите от служебния кабинет ще бъдат отворени
за диалог постоянно. Плевнелиев е посочил, че ще има един министър от гражданското общество и двама вицепремиери
– един по социалните въпроси, а друг по икономическата политика, които били добре познати. Също така ги уверил, че
членовете на кабинета ще бъдат равноотдалечени от всички партии.
По искане на бизнес организациите президентът се е ангажирал служебното правителство да изготви промени в закона
за референдумите, който да бъде предложен на следващото редовно Народно събрание. Какви ще бъдат промените
обаче щяло да се разбере на 5 август в изказването на Плевнелиев за приоритетите на кабинета му.
След срещата при журналистите слязоха председателят на КРИБ Огнян Донев, Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал, Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата, председателят на управителния
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съвет на Българската стопанска камара Сашо Дончев, и синдикалистите Константин Тренчев ("Подкрепа") и Пламен
Димитров (КНСБ).

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Депутатите ще гласуват днес актуализация на бюджета
Парламентът ще проведе извънредно заседание от 14.00 часа. На него депутатите ще гласуват на второ четене
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и Законопроект
за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Народните представители ще разгледат проект за решение за даване съгласие служебното правителство, назначено от
Президента при условията на чл. 99, ал. 5 от Конституцията, да води преговори и да сключва договори за външни заеми с
други държави, Европейския съюз и неговите институции, както и с други международни организации и финансови
институции, при условия на последваща ратификация от Народното събрание.
√ Брюксел притиска България да осигури достъп до гарантираните депозити в КТБ
Брюксел оказва натиск на България още в следващите дни да осигури достъп на вложителите до техните гарантирани
депозити в поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка.
Писмото, с което bTV разполага, е подписано от шефа на генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги" Джонатан Фаул.
То е адресирано до финансовия министър в оставка Петър Чобанов и подуправителя на БНБ Калин Христов, който е и
шеф на валутния борд.
Причина за него е перспективата неяснотата около достъпа до гарантираните депозити в КТБ да продължи месеци.
Според еврочиновниците, българските власти вече надвишават правото си да отлагат решаването на въпроса. Те
припомнят върховеноството на европейското право, което изисква изплащането да започне 20 дни, след като банката
видимо е изпаднала в несъстоятелност.
В четвъртък Управителният съвет на БНБ обяви решението си КТБ да остане затворена и след 21 септември. По закон
трезорът може да остане затворен и под специален надзор до 21 декември.
От този доклад на квесторите обаче така и не стана ясно дали собственикът на банката е раздавал кредити на свои
приближени обръчи от фирми. Документът разкрива лоши практики при управлението на трезора и предизвика отговора
на отстранените изпълнителни директори, според които години наред не са откривани проблеми и кредитният портфейл
се е влошил чак с идването на квесторите.
√ 73% ще достигнат усвоените средства от ЕС в края на 2014 година
73% трябва да достигнат усвоените средства от Европейския съюз в края на 2014 година, заявиха от пресцентъра на
Министерски съвет.
Благодарение на положените усилия от страна на българските власти през последните десет месеца бе избегнато
цялостното суспендиране от страна на Европейската комисия на Оперативна програма „Околна среда“, каквито рискове
съществуваха поради допуснати системни грешки от българска страна в периода 2010 – 2013 г.
Очакванията са плащанията по ОП „Околна среда“ да бъдат възстановени през месец август.
След извършените корекции по изпълнение и контрол на програмата, от страна на българските власти и проведени
консултации с европейските партньори, очаквания са, че плащанията по Оперативна програма „Регионално развитие“ в
частта „Градско развитие“ и „Регионален туризъм“, следва да се възстановят през септември месец 2014 г.
България е сред 18-те страни-членки на Европейския съюз, които са във финалната фаза на одобрение на Споразумение
за партньорство за програмния период 2014-2020 г. Отчитайки хода на процедурата в службите на Европейската
комисия, би следвало Споразумението за партньорство с България, чиято финална версия бе приета от правителството
преди месец, да бъде одобрено в периода 4-8 август 2014 г.
Споразумението за партньорство е основополагащият документ, който ще даде възможност за инвестирането на над 15
млрд.евро в българската икономика чрез европейската солидарност до 2020 година.
√ България сред страните с най-тежки последици от санкциите на ЕС към Русия
България е сред страните с най-тежки последици от санкциите на Европейския съюз към Русия. Индустрията, транспортът
и най-вече енергийният сектор очакват загуби за милиарди и тежка зима, ако отношенията между източния и западния
блок не се затоплят, съобщи bTV.
640 са българските фирми, които изнасят за Русия, оборотът им за 2013 г. е около 740 млн. долара. Износът е главно на
медикаменти, машинни елементи и вино.
В същото време вносът на България е в пъти по-голям - за над 6 млрд. долара. 90% от това, което внасяме, е нефт,
природен газ и масла - т.е. страната е силно зависима енергийно от Русия.
И бизнесът, и експертите, а и държавата са силно притеснени от преките последици за България.
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Заради кризата в Украйна транспортният бранш очаква загуби от 20 милиона евро до края на годината. Това е цената на
обходните маршрути, по които се налага да минават камионите, и огромния риск в района. „Твърде често се организират
независими или локални блокади, независимо дали се обявяват, или не, ожесточава се митническият контрол, забавят се
митническите формалности”, разказа Георги Минчев, който е управител на транспортна фирма.
Износът за Русия е едва 3% от целия български експорт, но конфликът може да намали и стокообмена на България със
самия Европейски съюз. „Напълно е възможно, това са взаимосвързани системи, нашият износ към Европа да пострада”,
твърди енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
Освен това руски граждани притежават имоти за около 10 млрд. лв. у нас. Сега сделките буквално са блокирани, няколко
имотни агенции са фалирали, а рискът е налице. „Представете си, ако половината от тези собственици решат да си
изтеглят парите и да продадат имотите си - това е съпоставимо с резерва на България”, посочи Веселин Илиев от
Българска стопанска камара.
Най-сериозно се очертава да бъде отражението върху енергийният сектор - почти цялото българско производство е
зависимо от руския газ. „Те са ясни връзките, взаимосвързаността, източниците на доставки - България е много лоша
ситуация от тази гледна точка”, категоричен е зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов.
Санкциите влияят дори на туризма - за първи път това лято не се очертава българското Черноморие да отчете ръст на
руските и украинските туристи.
Такива са вероятните последици още до края на годината. В дългосрочен план, ако конликтът се задълбочи, експертите
очакват отдръпване на инвеститорите и забавяне на икономиката като цяло.
Според оценки на Европейската комисия санкциите ще ощетят руската икономика с 23 млрд. евро (1,5% от нейния БВП)
през тази година и с още 75 млрд. евро (4,8% от БВП) през 2015 г. Руските компании пък ще понесат загуби в размер на
744 млрд. евро.
Икономическите щети за Европейския съюз от въвеждането на секторни санкции срещу Русия ще достигнат 40 млрд.
евро (0,3% от брутния вътрешен продукт на ЕС) през настоящата година и 50 млрд. евро (0,4 на сто от БВП на ЕС) през
следващата 2015 г.
Вестник Стандарт
√ Договориха минималните заплати за 632 хил. души
Преговорите между синдикати и работодатели трябва да приключат до края на август
Лек ръст от 3-4% на минималните осигурителни доходи се очертава за 2015 г. Това показват първите споразумения,
подписани между синдикати и работодатели. Те са за 21 икономически дейности и обхващат над 632 000 работници.
Работодателските организации призоваха за замразяване на осигурителните прагове за 2015 г. на нивата от тази година.
Обезпокоени от неясната икономическа среда и безпрецедентната дефлация, която продължава вече втора година,
представителите на бизнеса посочиха, че в редица сектори има сериозни проблеми. Все пак в няколко бранша синдикати
и работодатели вече са договорили леко повишение на праговете за начисление на осигуровките на работниците. Сред
тях са различните подбраншове на добивна индустрия и на машиностроенето, търговията на дребно, производството на
захар. Най-голям ръст на минималните осигурителни доходи до момента е договорен в сектор "Производство и
преработка на месо от домашни птици" - със 7,6%. Със 100 лв. се увеличава минималната заплата за ръководители в този
сектор и догодина тя ще бъде 1060 лв. Възнагражденията на специалистите няма да могат да падат под 910 лв. при
сегашни 830 лв. Техническите кадри в птицепроизводството ще се осигуряват на не по-малко от 780 лв., при сегашни 710
лв., а квалифицираните работници - на 580 лв. при сегашни 500 лв. В този бранш минималният осигурителен праг за
длъжности, за които не се изисква квалификация, ще бъде 390 лв. - далеч над минималната заплата за страната.
Договорените до момента осигурителни прагове обаче се правят при минимална заплата за страната от 340 лв. за 2015 г.
Правителството на Пламен Орешарски и двете партии, които го подкрепяха - БСП и ДПС, беше разписало график на
увеличение на най-ниското месечно възнаграждение с по 40 лв. всяка година в рамките на 4-годишния мандат, при което
от 2015 г. то трябваше да стане 380 лв. Предсрочните избори, които се задават на 5 октомври, обаче променят ситуацията
и не е ясно следващото управление дали ще пристъпи към увеличение на минималната работна заплата.
От догодина с 3% ще нараснат минималните осигурителни доходи в добивната индустрия. При въгледобива това
увеличение означава ръст на осигурителните прагове на миньорите до 660 лв., при сегашни 641 лв. За операторите на
машини увеличението ще бъде от 582 на 599 лв. С около 20-25 лв. ще се вдигнат и праговете за ръководните кадри и
специалистите във въгледобива. Подобен ръст от 20-25 лв. ще има в добива на метални руди, където обаче
възнагражденията са далеч по-високи от осигурителните прагове и на практика няма да има промяна в разходите за труд
на фирмите.
В машиностроенето договореното увеличение на минималните осигурителни доходи е символично - с 10 лв. за
квалифицираните работници и операторите на машини, и с 20 лв. за ръководните кадри и специалистите.
По-съществено увеличение на осигурителните прагове - с 6%, ще има в сектор "Търговия на дребно", където са заети
около 305 000 души. За специалистите осигурителните прагове растат с 40 лв. и догодина ще са 950 лв. За
квалифицираните работници ръстът е от 525 лв. на 550 лв.
В туризма също са договорени новите осигурителни прагове. Увеличени са с по 20 лв. единствено за квалифицирания
персонал като готвачи, бармани и рецепционисти от 530 на 550 лв. При длъжностите, неизискващи някаква
квалификация, минималните заплати не могат да бъдат по-ниски от 400 лв. при сегашни 390 лв.
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Пощенските служители също са сред работещите, за които вече има договорени по-високи минимални заплати. За
ръководните кадри те не трябва да падат под 470 лв. при сегашни 440 лв. За специалистите увеличението е от 440 лв. на
460 лв. С 25 лв. скачат праговете за квалифицираните работници - от 350 на 375 лв.
Замразяване на осигурителните доходи ще има в производството на хляб и хлебни изделия. Синдикати и работодатели
са сложили подписите си под прагове, които са същите като за тази година.
Договарянето на минималните осигурителни прагове по сектори и икономически дейности между синдикати и
работодатели трябва да приключи до края на август. През миналата година преговори се водиха за 44 от общо 80
икономически дейности, като 10 от споразуменията бяха с нулев ръст на минималния осигурителен доход. Средният ръст
по сключените споразумения беше 4,1%.
√ Бизнесмени искат засилени проверки на чужди фирми
Благоевград. Да се засилят проверките на фирмите, които са собственост на чужди граждани. За това настояват
бизнесмени в Пиринския край, които алармират за нелоялна конкуренция на такива предприятия в региона.
Затова искат да се следи изкъсо дейността на некоректни предприятия, собственост на чужденци. Най-често става въпрос
за нарушения на фирми в шивашката индустрия, където основно собственици са гръцки бизнесмени. Те пристигат в
района и отварят шивашки цехове.
Обещават по-високи заплати на работниците. После обаче започват да бавят месечните възнаграждения, а често дори не
плащат нищо на своите подчинени. Има случаи, при които гръцки бизнесмен работи тук няколко месеца, задлъжнява на
работниците. Накрая си прибира тайно машините и изчезва. А дължи и заплати, и осигуровки, и данъци. А и не само те.
"Често не дават с месеци заплати на работниците си. И по никакъв начин не могат да го принудят контролните органи да
го направи. Близо 300 души зависят от добрата воля на своя работодател", твърдят бизнесмени от Сандански и
Благоевград.
Наскоро от Областната инспекция по труда разкриха, че все още има практика чуждите бизнесмени дори да не
подписват трудови договори с някои от подчинените си. Няма институция, която да принуди чуждите фирми да се
издължат на работниците си, а държавата стои безучастна, допълват наши бизнесмени. В един момент решават да
напуснат страната ни и няма никакви санкции за тях. Закриват производството, изнасят машините и техниката, а оставят
сериозни задължения към работници и държавата ни, твърдят наши работодатели.
√ НАП започна денонощен контрол на доставките на рискови стоки в Добрич
Добрич. Служители на „Оперативни дейности офис Добрич" към дирекция „Фискален контрол" на НАП започнаха 24часов контрол на рискови стоки, пристигащи в Добрич и региона. Данъчните инспектори проверяват всяко превозно
средство, което техните колеги са запечатали със специални пломби при влизане в страната, независимо по кое време на
денонощието пристигат.
Освен проверка на придружаващите стоката документи, добричките данъчни извършват и физически контрол на
превозваните стоки, за да се установи тяхното реално количество.
Под денонощно наблюдение са поставени рискови стоки като захар, брашно, олио, месо, риба, цитрусови и др. плодове.
От средата на май инспекторите на НАП работят и по външните граници на страната съвместно с екипи на Агенция
„Митници", Българската агенция за безопасност на храните и Икономическа полиция. Освен товарни, на фискален
контрол вече са подложени и лекотоварни превозни средства.
Още в първите дни на съвместните проверки е разкрита и пресечена практика за превозване с микробуси на средно 400
кг зеленчуци „за лична употреба". В последните месеци са предотвратени над 100 случая, в които празни камиони
напускат територията на страната, а в последствие е декларирано, че с тях е изнесена различна селскостопанска или
промишлена продукция, за което е поискано възстановяване на ДДС.
От НАП Добрич съобщават още, че предстои откриването на пункт за фискален контрол на рискови стоки на ГКПП
Дуранкулак, освен действащия в Йовково.
√ Вадят 100 млн. лв. от хазната за екопроекти
Днес разпределят парите между общините
Финансовото министерство ни отпусна лимит от 100 млн. лв. за разплащане на проекти по ОП "Околна среда", съобщи за
"Стандарт" министърът на околната среда в оставка Станислав Анастасов. Очаквам в понеделник, 4 август, до края на
деня парите да бъдат разпределени "на равна база" между общините - така, както бях обещал по-рано, обясни
Анастасов. С парите ще се разплатим частично с фирмите, които изпълняват проекти, финансирани по ОП "Околна среда
2007-2013" (ОПОС), подчерта министър Анастасов и допълни, че целта на еднаквите критерии за разпределение на
средствата е да не се създава напрежение между политическите партии преди изборите.
Според предварителните ни проучвания ще бъдат разплатени около 50% от всички обработени и верифицирани искания
за средства по изпълняваните проекти, обясни Анастасов. Плащанията по проектите, финансирани по ОПОС, бяха
блокирани от Брюксел през ноември 2013 г. заради открити 5 типа съществени нарушения при провеждането на
процедурите за обществени поръчки за проекти в периода 2009-2013 г. През февруари тази година спря и изплащането
на средства по тях от хазната, което застраши изпълнението на започнатите обекти. С отпускането на този лимит от 100
млн. лева кабинетът доказва, че бюджетът не е избягал от финансовия си ангажимент към ОПОС и нейните
бенефициенти, каза Анастасов.
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Крайната ни цел е работата по започнатите проекти да не спира, като пълноценно се използва летният строителен сезон,
допълни той. А в момента, в който ЕК отблокира средствата по ОПОС, което се очаква в близките 1-2 седмици,
отпуснатите от бюджета средства веднага ще му бъдат възстановени, обясни Станислав Анастасов.
Влагат 76 млн. за безопасни влакове
Над 76 млн. лв. без ДДС ще инвестира НК "Железопътна инфраструктура" до края на 2015 г. в инсталации за повишаване
на нивото на безопасност на движението на влаковете между гарите София и Пловдив. Това съобщиха от транспортното
министерство. Днес зам.-министърът на транспорта Петър Киров ще даде старт на работата по изграждането на
системите за сигнализация в жп участъка Септември - Пловдив и за телекомуникации по трасето София - Пловдив,
поясниха от ведомството. Обектът е част от проекта "Модернизация на жп участъка Септември - Пловдив, част от
Трансевропейската жп мрежа", който се финансира от Кохезионния фонд чрез ОП "Транспорт 2007-2013". Изпълнител по
договора за проектиране и строителство на обекта е консорциумът "ТКБ София-Пловдив".
Доходите в София растат най-бързо
Доходите в София растат най-бързо. Това увеличава разликата в между доходите на хората в столицата и тези в найбедните области в страната. За периода 2004-2013 г. средният годишен ръст на доходите в София е 12,79% при среден
ръст за страната от 8,50%, пише в седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Най-бавно растат доходите в
област Ловеч - с едва 2,90% на година. За периода 2004-2013 г. има едва шест области, в които ръстът на доходите
изпреварва средния за страната. Освен София (столица) това са Пловдив, Стара Загора, Плевен, Перник и Ямбол.
Нарастването на доходите зависи най-вече от пазара на труда, тъй като заплатата формира над 50% от общия доход на
домакинствата. Възрастовата структура на населението също е важна - колкото по-голяма част от жителите на една
област са в пенсионна възраст, толкова по-голям дял от общия доход на домакинствата се формира от пенсии. Например
пенсиите формират едва 14,1% от доходите на домакинствата в столицата и цели 32% от доходите във Видин.
Вестник Капитал Daily
√ Брюксел настоява вложителите в КТБ да получат достъп до парите си "в следващите дни"
В писмо с остър тон се предупреждава, че отлагането противоречи на европейското законодателство и страната
е заплашена от санкции и съдебни дела
В писмо с остър тон Европейската комисия предупреждава България, че трябва да осигури защитата на вложителите в
спрялата да работи Корпоративна търговска банка и "достъпа им до техните депозити в следващите дни". Това съобщи
bTV, цитирайки документа, с който и "Капитал" разполага.
През седмицата БНБ публикува доклад за дейността на квесторите и своите решения на база на него, от които става ясно,
че вероятно проверката на активите на КТБ ще продължи до есента и чак след това ще се търси решение.
Писмото е подписано от генералния директор по "Вътрешен пазар и услуги" Джонатан Фаул и е адресирано до
подуправителя на БНБ Калин Христов и министъра на финансите в оставка Петър Чобанов.
Според него ключов момент в европейските банкови регулации е, че вложителите трябва да имат достъп до парите си в
срок от 20 дни след като компетентните органи разкрият, че банката "не може да изплати депозитите и за момента няма
перспектива да бъде в състояние да го направи". А също и че тази преценка трябва да се направи максимално бързо, но в
рамките на пет дни - срокове, които според Фаул са надхвърлени.
Според българското законодателство срокът за изплащането на гарантираните влогове се задейства от отнемането на
лиценза на кредитната институция. В писмото обаче се напомня, че европейското право има предимство дори да не е
въведено в националното законодателство. А също и че вложителите биха могли да търсят правата си дадени им от
европейската Директива за схемите за гарантиране на влоговете пред българските съдилища, а също и да предявят
искове срещу България за нанесени щети, което би изложило страната на "много голям финансов риск".
Писмото още намеква още за възможна наказателна процедура, както и че тупането на топката по темата може да има
сериозна тежест предвид желанието на България да с присъедини към Европейския банков съюз, тъй като правилата за
гаранция на депозитите са един от ключовите му стълбове.
Ако страната се съобрази с препоръките на ЕК, това ще значи, че още по време на служебното правителство ще трябва да
се задвижи изплащането на около 3.6 млрд. лв. гарантирани депозити в КТБ. Българският фонд за гарантиране на
влоговете разполага с 2.1 млрд. лв. От които 800 млн. лв. инвестирани в български ДЦК, които трябва да бъдат
продадени - нещо което би изтеглило ликвидност от финансовата система и допълнително би затруднило
правителството да пласира нов дълг. А за да се осигури цялостно изплащане ще трябва фондът да заеме още 1.5 млрд.
лв. от правителството, което обаче, ако парламентът не гласува актуализация на бюджета, няма да има право да
надвишава заложения таван на дълга, до който остават около 700 млн. лв.
Все пак в писмото се предвижда и опцията при недостиг на финансови средства да се премине временно към частичен
достъп до депозитите.
√ Санкциите срещу Русия застигат европейския бизнес
Геополитическото напрежение застрашава растежа на Стария континент
Много компании от еврозоната започнаха да предупреждават, че кризата в Украйна и санкциите срещу Русия вече дават
ефект върху бизнеса им, пише Financial Times. Предупрежденията идват на фона на налагането на най-тежките санкции
срещу енергийния, финансовия и отбранителния сектор на Русия от времената на Студената война от страна на
Европейския съюз и САЩ.
Пазарен ефект
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Акциите на Adidas – вторият най-голям производител на спортни стоки в света, се обезцениха с 15% след като компанията
излезе с предупреждение за спад на печалбата. Фирмата също така обяви, че ще ускори закриването на свои обектив
Русия заради увеличаващите се рискове за потребителските разходи в региона. Европейските лидер при
автомобилостроенето Volkswagen от своя страна отчете 8% спад на продажбите в Русия през първото полугодие.
Изпълнителният директор на германския технологичен гигант Siemens Джо Койзер предупреди, че геополитическото
напрежение, включително кризата в Украйна, носи "сериозен риск" за растежа в Европа през тази и следващата година.
Втората най-голяма търговска верига в еврозоната Metro обяви, че събитията около Русия увеличават рисковете за
групата, а продажбите на украинския пазар вече са спаднали рязко. Компанията реши да отложи планираното
самостоятелно излизане на борсата на част от бизнеса си в Русия до подобряване на ситуацията.
Сред потенциално най-засегнатите компании са големите енергийни концерни като Royal Dutch Shell. "Правим оценки на
ситуацията, но все още е рано да се каже как ще се развият нещата, какви ще са последствията и как ще реагираме",
заявява главният изпълнителен директор на компанията Бен ван Бурден. През миналия месец компанията спря
операциите в Източна Украйна заради военните действия в региона. Френската Total от своя страна замрази покупката на
акции в руската газова компания "Новатек". Британската BP, която държи една пета от акциите на "Роснефт" също обяви,
че кризата може да доведе до спад на печалбите.
Банковата група Erste Group, която е третият най-голям кредитор в Източна Европа, изтъква опасностите за финансовия
сектор от нестабилността. "Не можем да изключим неприятни изненади в региона в резултат на политически решения
или други развития на ситуацията. Ако кризата се ускори, ние естествено ще трябва да ревизираме прогнозата си за цяла
Европа за 2015 и 2016 г.
Германската асоциация на машиностроителите VDMA вече понижи прогнозата си за ръста на индустрията през тази
година с обясненият, че ситуацията около русия вече се отразявана двустранната търговия и натежава над търсенето на
важни пазари.
Несигурност за бизнеса
Компании от САЩ също са засегнати. Фирмите за кредитни карти Visa и MasterCard са изправени пред по-големи
рестрикции и разходи за бизнеса си в Русия, тъй като властите обявиха, че ще създадат национална система за плащания
в отговор на санкциите. През миналата седмица Visa понижи прогнозата си за приходите за следващото тримесечие,
отчасти заради намалелия брой международни транзакции към Русия и Украйна. Bank of America в понижила почти
двойно експозициите си към Русия до 3.9 млрд. долара.
ExxonMobil, която разработва голям проект за износ на втечнен природен газ на руския остров Сахалин обяви, че ще
изчака допълнителни подробности, за да разбере ефекта от санкциите, засягащи трансфера на технологии за нефтената и
газова индустрия. Компанията не дава информация дали операциите се финансират с нейни ресурси, които вече са в
Русия, или разчита на външно кредитиране. Това би имало основно значение за възможността на ExxonMobil да
продължи работата на фона на последните санкции.
Банкери от Лондонското Сити предупреждават, че не е удачно руски компании да се листват на лондонската борса преди
намаляване на напрежението. "Докато няма някаква яснота или положителни новини, показващи взаимно разбиране, не
мисля, че ще е възможно за руски компании да излязат на пазара", коментира пред FT специалист по руския пазар от
голяма инвестиционна банка. Две от големите първични публични предлагания, подготвяни в Лондон, които вероятно
ще бъдат засегнати, са на частната петролна компания "Башнефт" и на веригата за детски стоки "Детский мир".
Негативните ефекти досега
- Royal Dutch Shell вече спря операциите в Източна Украйна заради военните действия в региона.
- Total от своя страна замрази покупката на акции в руската газова компания "Новатек"
- BP, която държи една пета от акциите на "Роснефт" също обяви, че кризата може да доведе до спад на печалбите
- Сред потенциално най-засегнатите компании са големите енергийни концерни като Royal Dutch Shell, Total и BP
- Volkswagen отчете 8% спад на продажбите в Русия през първото полугодие.
- Siemens очаква "сериозен риск" за растежа на биднеса си в Европа през тази и следващата година.
- Metro обяви, че събитията около Русия увеличават рисковете за групата, а продажбите на украинския пазар вече са
спаднали рязко.
- Акциите на Adidas се обезцениха с 15%, след като компанията предупреди за спад на печалбата. - Германската
асоциация на машиностроителите VDMA вече понижи прогнозата си за ръста на индустрията през тази година.
- Visa и MasterCard са изправени пред по-големи рестрикции и разходи за бизнеса си в Русия.
Вестник Сега
√ Фалшивите стоки, заловени на границите ни, намалели с близо 3/4 през 2013 г.
Най-голяма част от ментетата продължават да идват от Китай
Фалшивите стоки, заловени по българските граници, са намалели с близо три четвърти - 72%. През 2013 г. са
конфискувани 562 хиляди фалшиви артикула. Това сочи доклад на Европейската комисия, цитиран от сайта Екон, за
заловените на границата стоки, за които има подозрения, че нарушават интелектуалната собственост.
Данните показват, че през миналата година са конфискувани 562 хиляди стоки, което е със 72% по-малко спрямо 2012
година. В предходната година по българските граници са конфискувани малко над 2 милиона стоки, за които е имало
подозрения, че нарушават интелектуалната собственост. Случаите на нарушения също намаляват, макар и в не толкова
сериозни граници - в рамките на 8 на сто до 429 случая за цялата 2013 година.
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В рамките на Европейския съюз най-много фалшиви стоки, заловени на границата, е имало в Италия. Там броят им
надвишава 4.9 милиона, се казва в доклада. Страната отчита спад спрямо предходната година с едва 19%. Най-тежко е
положението в Полша, където броят на конфискуваните продукти е нараснал със 786% през 2013 г.
Отличник в европейския съюз е Малта, където броят на заловените по границата фалшиви предмети намалява със 713%
през 2013 г. Все още обаче броят им е доста висок - над 1 милион. Най-малко фалшиви стоки, засечени на границите,
отчитат от Естония - едва 4 хиляди.
Данните за целия Европейски съюз данните сочат, че са заловени близо 36 милиона стоки, за които се подозира, че
нарушават правата на интелектуалната собственост. Въпреки че стойността е по-малка от предходни години, обемът на
конфискуваните предмети се равнява на 760 милиона евро. Най-голям дял от заловените фалшификати държат дрехите 12%, следвани от лекарствата - 10%. Основният вносител на такива стоки продължава да бъде Китай, се посочва още в
доклада на Европейската комисия. Страната доставя 66% от всички фалшиви предмети. Още 13 на сто идват от Хонконг, в
момента също част от Китай. Други водещи страни в това отношение са Турция при парфюмите и козметиката и Египет
при храните.
√ Рибарите ще могат да строят хотели и ресторанти
През следващия програмен период рибарите ще могат да кандидатстват за дейности, различни от рибарство и
аквакултури. Те ще се възползват от финансиране, за да строят къщи за гости и ресторанти и така да разнообразяват
своята дейност. Това обясни заместник-министърът на земеделието в оставка инж. Валентина Маринова по време на
обсъждане на мерките в новата Програма за морско дело и рибарство в края на миналата седмица.
"Освен да се занимават пряко с риболовна дейност, всички хора, които вече са започнали, ще могат да развиват и
туристическа дейност, ще разхождат туристи с кораб и така ще открият още няколко работни места", поясни Маринова.
Бюджетът по тази мярка е около 25 милиона евро. По нея ще се финансират изграждането на хотели, къщи за гости,
както и закупуването на превозни средства.
През новия програмен период, 2014 - 2020 г., страната ни ще разполага със 113.5 млн. евро по рибарската програма,
обяви директорът на дирекция "Европейски фонд за рибарство" Цветанка Палазова. Финансовият ресурс за България е с
над 8 милиона евро повече, отколкото през настоящия период. Програмата ще бъде внесена за одобрение в Брюксел до
1 септември. Първите мерки най-вероятно ще бъдат отворени в началото на 2015 г., очаква Валентина Маринова.
Тя отчете, че по сегашната програма по рибарство са договорени 98% от средствата и са разплатени 48 на сто. По думите
й програмата е стартирала най-късно в сравнение с другите програми. "Очакваме парите да бъдат усвоени почти на 100%
и това е много оптимистично, защото когато дойдохме нещата бяха много изоставени", коментира Маринова.
investor.bg
√ Рязко намаляват заловените фалшиви стоки по българските граници през 2013 г.
Китай е основният източник на фалшиви стоки в ЕС - 66% от всички задържани стоки идват от азиатската страна, сочи
доклад на Еврокомисията
През 2013 година има значително намаление на заловените фалшиви стоки по границите на България, става ясно от
последния доклад на Европейската комисия, посветен на фалшивите стоки в общността.
Данните показват, че през миналата година са конфискувани 562 хил. стоки, което е със 72% по-малко спрямо 2012
година. В предходната година по българските граници са конфискувани малко над 2 млн. стоки, за които е имало
подозрения, че нарушават интелектуалната собственост.
Самите случаи на нарушения по границите също намаляват, макар и в не толкова сериозни граници – в рамките на 8 на
сто до 429 случая за цялата 2013 година.
ато цяло експертите от ЕК отчитат спад на заловените фалшиви стоки по границите на общността. През миналата година
са били конфискувани почти 36 млн. стоки, което е понижение от 10%, а регистрираните инциденти са 86,8 хил.
Най-много от случаите на заловени фалшиви стоки са регистрирани от митническите служители в Германия – 20,7 хил.,
което е намаление от 9% на годишна база. За сметка на това обаче задържаните стоки се увеличават с 22% до малко над
3 млн. броя.
Най-сериозен ръст на заловените стоки има по границите на Полша – от 786% до 2,4 млн. броя. Със 713% пък намаляват
фалшивите стоки, заловени по границата на Малта. През 2013 година фалшивите стоки, конфискувани от малтийските
митнически служители са били 1,7 млн.
Данните на ЕК показват, че сред задържаните фалшиви стоки най-голям е делът на дрехите (12%) и лекарствата (10%).
Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от поднебесната
империя, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки,
например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Египет — за храни.
√ Графика на деня: Кога другите области ще настигнат столицата по доходи?
На този етап не са налице признаци за постепенно преодоляване на различията между столицата и останалата
част на страната, според анализ на ИПИ
Данните за динамиката на доходите на домакинствата в страната през последните 10 години говорят за увеличаваща се
пропаст между столицата и най-бедните области в страната, отбелязва в анализ Явор Алексиев от Института за пазарна
икономика (ИПИ).
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Посочените от експерта данни сочат, че за периода 2004-2013 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в
столицата е 12,79% при среден темп за страната от 8,5%. Най-бавно нарастват доходите в област Ловеч – с едва 2,9% на
година.
„Статистическият ефект от по-бързия темп на увеличаване на доходите в столицата и големия и нарастващ брой на
нейното население се изразява в това, че за периода 2004-2013 г. са налице едва шест области, в които темпът на растеж
изпреварва средния за страната“, посочва Алексиев.
Освен София (столица), това са Пловдив, Стара Загора, Плевен, Перник и Ямбол. В останалите 22 области на страната
темпът на растеж на доходите е по-нисък от средния за страната, въпреки че в някои от тях нивата на самите доходи са
по-високи от тези в изброените шест области.
Кога другите области ще настигнат столицата по доходи?
Ако средногодишният темп на увеличаване на доходите през периода 2004-2013 г. се запази и занапред, настигане на
столицата би било невъзможно. За да илюстрира изоставането в години икономистът приема, че доходите в отделните
области ще продължат да нарастват със средногодишния темп от периода 2004-2013 г., а в същото време ръстът на
доходите в столицата спира през 2013 г.

Източник: НСИ, изчисления ИПИ
Изводите са ясни - ако доходите в столицата спрат да нарастват през 2013 г., а тези в останалите области запазят своя
темп на растеж, първите, които биха настигнали София, са Перник (2016 г.), Плевен и Стара Загора (2017 г.). Няколко
години по-късно това могат да сторят Пловдив (2018 г.), Варна, Габрово и Ямбол (2019 г.). На опашката се нареждат
Видин (2033 г.), Сливен (2039 г.) и Ловеч (2044 г.).
„Тази динамика, разбира се, е условна, но дава добра представа за степента на изоставане на доходите в различните
области на страната спрямо тези в столицата“, пояснява Алексиев.
Той отбелязва, че средният темп на нарастване на доходите зависи най-вече от състоянието на пазара на труда, тъй като
работната заплата формира над 50% от общия доход на домакинствата в страната. Възрастовата структура на
населението също е важен фактор – колкото по-голяма част от жителите на една област са в пенсионна възраст, толкова
по-голям дял от общия доход на домакинствата се формира от пенсии.
Пенсиите формират едва 14,1% от доходите на домакинствата в столицата и цели 32% от доходите във Видин, сочи
анализът на експерта. "Високият дял на доходите от пенсии в общия случай предполага не само по-ниска начална база
на общия доход, но и по-бавен темп на нарастване поради административното определяне на този тип доход", допълва
той.
В заключение икономистът посочва, че поне на този етап не са налице признаци, говорещи за постепенно преодоляване
на различията в нивото на доходите в столицата и в останалата част на страната. Нещо повече – продължаващият ръст на
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доходите в столицата в условията на криза и следкризисно възстановяване и традиционно по-високата икономическа
активност на местното население правят разликите все по-сериозни.
Дистанцията между доходите в провинцията и тези в София би могла да се скъси с по-сериозни усилия за привличане на
местни и чужди инвестиции, качествено и продължително образование и обучение, развитие на инфраструктурата и
създаване на по-добра бизнес среда, която насърчава предприемачеството.
√ В началото на 2015 г. може да бъдат отворени няколко мерки по програма Рибарство
На 113 млн. евро възлиза бюджетът на програмата, а досега действащата програма рибарство беше с бюджет
106,7 млн. евро
Новата програма „Морско дело и рибарство“ (2014-2020) може да заработи до няколко месеца. Очаква се тя да бъде
внесена до септември в Брюксел, да бъде одобрена до края на годината и реално да заработи в началото на 2015 г.
Тогава може да бъдат отворени едновременно няколко мерки по всички направления на програмата, заяви пред
журналисти зам.-министърът на земеделието в оставка инж. Валентина Маринова.
Бюджетът на новата програма е 113,5 млн. евро. За сравнение – досега действащата програма рибарство беше с бюджет
106,7 млн. евро, заявиха от ИАРА. "При преговорите се очакваше България да получи с 30% по-малко средства от
бюджета на старата програма, а договорихме с 8 млн. евро повече", изтъкна Маринова.
За инвестиции в аквакултура по програмата да предвидени 19,8 млн. евро, за рибарските пристанища – 9,05 млн. евро, за
диверсификация и нови форми на доходи – 1,6 млн. евро. По последната мярка рибарите ще могат да кандидатстват за
туристически дейности – например за създаване на къщи за гости, рибни ресторанти и др.
Представители на производителите обаче не са съгласни с разпределението на средствата по мерките. Поне 50 на сто от
бюджета на програмата трябва да е за производството на аквакултури, заяви Танчо Пашов, председател на Националната
асоциация на рибопроизводителите.
При избора на рибарските пристанища, които да бъдат изграждани, ще се прави анализ за потенциала – колко
плавателни съда акостират и колко улов се разтоварва.
С голям голям потенциал за развитие сред държавните пристанища според администрацията са тези във Варна и Балчик.
В Добричка област има преработвателни мощности за всякакъв вид аквакултура, при това не само за произведена в
България, но и за внесена от чужбина, заяви още Валентина Маринова.
Тя отчете, че по досегашната програма рибарство са договорени 98% от средствата, а са разплатени 48 на сто. Тя
припомни, че сегашната програма "Рибарство" стартира най-късно в сравнение с другите програми. Затова и
постигнатото към момента не е малко, заяви зам.-министърът.
√ По програма "Рибарство" с предимство ще са проектите за атрактивни аквакултури
Производството на шаран и черноморска мида може да бъдат изолирано от програмата
По новата Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) предимство ще имат тези проекти за аквакултури, при които
ще се произвеждат атрактивни за потребителите видове. Целта е пазарът да не се пренасища с видове риба, които не са
много търсени и да има устойчивост на производството.
Това стана ясно от коментар на зам.-министър Валентина Маринова пред журналисти. Тя участва в дискусия за
представянето на програмата съвместно с ръководството на Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури" (ИАРА).
„Пазарите и новите производства са важни за новия програмен период. Средствата по това направление ще се усвояват,
когато е направен анализ за аткративните видове. Ще се ползват данни както от България, така и от Европа. Когато
искаме да има нещо устойчиво, то трябва да стъпва на обективни данни“, разясни Маринова.
На двата научни института, свързани с рибни ресурси – в Пловдив и във Варна, е възложено да направят анализи кои са
перспективните за производство аквакултури. Очаква се разработките да са готови до два месеца.
Производството на аквакултури ще е приоритет, но е необходима пазарна ориентация и устойчивост, каза Маринова.
Шаранът и черноморската мида като производство нямат голям потенциал за развитие, заяви представител на ИАРА.
Учените трябва да ни консултират за производството на риба, а търговците и потребителите са тези, които ще кажат кои
видове са търсени, заявиха производители.
Експерти от сектора казаха пред Investor.bg, че действително в България има сериозно производство на шаран – над 10
хил. т годишно, както и на големи количества черноморска мида. Според тях обаче не е редно производителите на
шаран да бъдат изолирани от програмата, тъй като те са вложили много усилия и средства, за да си развият
производството.
В момента Унгария произвежда най-много шаран в Европейския съюз (ЕС), но българският е два пъти по-евтин, заяви
експерт. При мидите основното производство е в Испания, но произведените в България са с много по-добър вкус и
минерален състав, заяви той.
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