Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Запазване на плоския данък и осигурителните вноски иска бизнесът от политиците
Асоциация на индустриалния капитал в България направи своите препоръки към икономическите програми на партиите
и коалициите в България, участващи в предсрочните парламентарни избори на 5 октомври.
Те са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между
Асоциацията и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на
организацията въпроси и проблеми.
Документът подробно изяснява вижданията, както и предложенията на работодателската организация, по всички важни
направления и елементи на икономическата политика.
По основните макроикономически теми позицията на АИКБ е категорично недопускане на всякакви опити за
преразглеждане на механизма на валутен борд - както по отношение ниво на обменен курс, така и като времеви
ограничения, смекчаване на условия и т.н.
Финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към приетите нива на бюджетен дефицит при разумна
финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет.
От АИКБ смятат,че размерът на държавното преразпределение през бюджета трябва да е до 40 % от БВП, вкл.
европейско финансиране. Управляващите да се стремят към постигането н а балансиран бюджет, по изключение
дефицит да е не повече от 2 %.
Бизнес организацията е за запазване на плоския 10 % корпоративен и върху доходите на физическите лица данък, както и
запазване нивата на осигурителните вноски.
По отношение на политиката в областта на доходите, от АИКБ смятат, че тя трябва да е основана на трипартитно
договорени цели, параметри и механизми, като е пряко отражение на икономическите резултати и повишената
номинална производителност на труда върху заплащането, чрез ежегодно договаряне между работодател и синдикати.
Минималната работна заплата да се договаря с диференцирани стойности по икономически дейности.
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√ Запазване на плоския данък и осигурителните вноски иска бизнесът от политиците
Асоциация на индустриалния капитал в България направи своите препоръки към икономическите програми на партиите
и коалициите в България, участващи в предсрочните парламентарни избори на 5 октомври.
Те са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между
Асоциацията и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на
организацията въпроси и проблеми.
Документът подробно изяснява вижданията, както и предложенията на работодателската организация, по всички важни
направления и елементи на икономическата политика.
По основните макроикономически теми позицията на АИКБ е категорично недопускане на всякакви опити за
преразглеждане на механизма на валутен борд - както по отношение ниво на обменен курс, така и като времеви
ограничения, смекчаване на условия и т.н.
Финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към приетите нива на бюджетен дефицит при разумна
финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет.
От АИКБ смятат,че размерът на държавното преразпределение през бюджета трябва да е до 40 % от БВП, вкл.
европейско финансиране. Управляващите да се стремят към постигането н а балансиран бюджет, по изключение
дефицит да е не повече от 2 %.
Бизнес организацията е за запазване на плоския 10 % корпоративен и върху доходите на физическите лица данък, както и
запазване нивата на осигурителните вноски.
По отношение на политиката в областта на доходите, от АИКБ смятат, че тя трябва да е основана на трипартитно
договорени цели, параметри и механизми, като е пряко отражение на икономическите резултати и повишената
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номинална производителност на труда върху заплащането, чрез ежегодно договаряне между работодател и синдикати.
Минималната работна заплата да се договаря с диференцирани стойности по икономически дейности.
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√ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ „ИЗБОРИ 2014”
Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни
срещи между Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на основните политически
формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми. Те са насочени към
партиите и коалициите, регистрирани за участие в “Избори 2014”, с акцент към представяните от тях икономическите
програми.
Като представителна на национално равнище работодателска организация в България се обръщаме към политическите
сили с призив за национално отговорно поведение, енергични и прагматични действия за спокойствие, предсказуемост и
ред в държавното управление. Водещи трябва да са принципите за почтеност, справедливост, реалистичност и
публичност. Уверени сме, че така може да се върне доверието сред обществото ни - доверие, чийто дефицит отчетливо
всички ние усещаме.
Извън популистките призиви, обещания и лозунги, настоящият материал е разработен като работен инструмент за
синхронизиране на позиции и съпоставителна оценка на декларираните приоритетни икономически политики.
Структурираме разработените тези в следните пет направления/политики:
Индустриална политика
Индустриалната политика следва да е подчинена на стремеж към формирането на бизнес среда по-добра от тази на
другите европейски държави, с цел създаване на условия за ускорен икономически растеж и включва:
• Категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение
ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия и т.н.;
• Преразглеждане на цялостното отношение на държавата към предприемачеството – популисткото заклеймяване на
предприемача-работодател е не само безотговорно говорене, но и вредно за обществото поведение с дълготрайни
негативни последици;
• Активен диалог и съвместна работа между управляващи и работодателски организации при разработването на
позиции, свързани с приоритетите в развитието на българската индустрия, а именно:
o Съгласуване с бизнеса на политики, вкл. по общоевропейски инициативи, мерки и др.;
o Разработване на позиции по текущи икономически мерки с оглед обезпечаване изпълнението на стратегическите
приоритети и за преодоляване на последиците от настоящата икономическа криза;
o Разработване на планове за действие на отраслово ниво;
o Активизиране на Съвета за икономически растеж (СИР) при Министъра на икономиката за решаване на неотложни
въпроси за бизнеса;
• Приоритизиране на секторни и продуктови политики с цел фокусиране на финансов ресурс към проекти с откроими
конкурентни предимства, висока добавена стойност и експортен потенциал, но и към такива, съответстващи на
квалификацията и образованието на човешките ресурси в средносрочен план;
• Подпомагане на предприемачеството и утвърждаване на индустриална инфраструктура за устойчиво развитие;
• Поощряване и енергична подкрепа на предприемачи, инвестиращи в модернизация и/или изграждане на
производствени мощности и технологични процеси, водещи до трайно подобряване на технологичните възможности за
ефективно производство чрез данъчни стимули, преки или непреки финансови субсидии, посочване на добри примери,
популяризиране на установени практики, работни визити на място в предприятията, институционална подкрепа и
демонстриране на чувство за национален интерес при държавнически посещения в чужбина, респективно прием на
чужди делегации;
• Извеждане като приоритет на инвестиционни инициативи, насочени към повишаване на ресурсната ефективност – в т.ч.
внедряване на нови технологични решения за оптимизация на производството и намаляване на използваните ресурси;
• Разработване на адекватни финансови инструменти за растеж на предприятията чрез надграждане опита с
финансовите инструменти през периода 2007-2013 г. по ОП „Конкурентоспособност“ и съдействие за осигуряване на
допълнителен ресурс към съществуващи и нови инструменти – както като грантови възможности, така и с възмезден
характер;
• При развитието на отбранителната технологична база да се приоритизира българската индустриална инфраструктура, в
т.ч. чрез последователни действия по реализация на директен офсет;
• Усъвършенстване на нормативната рамка за намаляване на административната тежест, свободно развитие на бизнеса
и насърчаване на стартирането и извършването на бизнес дейности чрез:
o Максимално опростяване на всички процедури и услуги, администрирани от изпълнителната власт, като се ползват
всички инструменти на представителство в органите на тристранен принцип;
o Прозрачност на процедурите за възлагане на обществени поръчки в т.ч. включване в комисиите по оценка на
представители на браншови организации, разкъсване на връзката между възложителя и органа, извършващ
класирането, разширяване кръга на данните, вписвани в регистъра на обществените поръчки, ефективен последващ
контрол и мониторинг на изпълнението на поръчките;
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o Задължителна оценка на въздействието на изготвяните нормативни актове, включително върху бизнес средата и
провеждане на консултации с всички заинтересовани страни;
o Интегрирани електронни регистри с цел освобождаване на физическите и юридически лица от задължението да
доказват пред администрацията данни, налични вече в тези системи;
o Съответствие между таксите по административно регулиране и административните разходи по упражняването им;
o Прилагане на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция;
o Свеждане на регулаторните режими – до минимално изискуемия от ЕС законодателство;
o Равнопоставеност на бизнес и държава/общини и отговорност при забавяне на плащанията;
o Ускоряване изграждането на електронно правителство;
• Финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към приетите нива на бюджетен дефицит при разумна
финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет:
o Размер на държавното преразпределение през бюджета – до 40 % от БВП, вкл. европейско финансиране;
o Балансиран бюджет – по изключение дефицит до 2 %;
• Подобряване на условията за конкурентоспособност чрез:
o Мерки за бързо реализиране на административни и наказателни санкции при нарушения, с цел ефективно
ограничаване на сивия сектор в икономиката;
o Решително и осезаемо ограничаване на корупцията и поръчковото законодателство водещо до ограничаване на
конкуренцията;
o Изграждане на регистър на коректните дружества и задължително рефериране към този регистър при провеждане
процедури по възлагане на обществени поръчки;
o Ефективно регулиране на монополните дейности и въвеждане на изисквания към монополните дружества, към
доставчиците на обществени услуги и към държавните предприятия за разкриване на информация като към публични
компании по реда на ЗППЦК, в т.ч. приемане на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление – за
държавните предприятия и организации това може да стане с директно разпореждане от страна на принципала, а за
останалите частни субекти – напр. чрез акт на съответния държавен регулатор (ДКЕВР, КРС, КЗК);
o Системни и последователни действия срещу въвеждане на такива общи европейски политики, които лишават
икономиката на страната от конкурентни предимства, особено срещу опитите за лансиране на идеята за въвеждане на
обща данъчна ставка за всички страни от ЕС;
o Изграждане на ясни правила и условия за реализация на публично-частното партньорство с оглед разширяването на
участието на бизнеса във финансирането и изграждането на обекти на публичната държавна и общинска собственост;
o Разработване на мерки за преодоляване на междуфирмената задлъжнялост, вкл. чрез повишаването на ефективността
на съдебната система и на процедурите по несъстоятелност;
o Стабилност и предвидимост на цените на енергията и премахване на кръстосаното субсидиране (по-високи цени на
електричеството за индустрията, в сравнение с тези за битови нужди);
o Определянето на минималните цени за продажба на електрическа енергия при тръжните процедури, обявявани от
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД да се извършва със санкция/одобрение от ДКЕВР при публично
огласена методика и разчети за да се аргументира конкретното ценово равнище;
• Насърчаване на експорта на български стоки и услуги:
o Икономизиране на външната политика, т.е. съобразяване и подчиненост на националния икономически интерес;
o Представителите на службите по търговско-икономическите въпроси към съответните задгранични мисии да са изцяло
на разположение на българския бизнес, като разработват годишни планове за дейността си, които впоследствие да бъдат
задължително атестирани с участието и на представители на работодателските организации;
o Програма за информираност на бизнеса за възможностите за успешна реализация на български стоки и услуги на
външни за страната ни пазари;
o Насочване на фондове за целево финансиране на малките и средни предприятия в инициативите им за реализация на
български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;
o Насърчаване прилагането на схеми за гарантиране кредитите на експортно-ориентирани предприятия;
o Разширяване на възможностите на БАЕЗ;
• Програма „Изберете българското!“;
• Програма „Капиталов референдум” – при разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, вкл.
участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни
проекти, финансирането да става и чрез набиране на ресурс на организиран капиталов пазар (напр. „Българска фондова
борса-София” АД) посредством емисии на дялови и/или дългови книжа при ограничения за размера на директното
държавно финансиране, съобразени с публичния ефект. Така по най-добър и пазарно мотивиран начин ще се отговори
еднозначно на евентуални съмнения относно ефективност и целесъобразност на конкретни управленски (в т.ч.
политически) решения;
• Съдействие за разработване и прилагане на оптимален данъчно-осигурителен режим:
o Запазване на плоския 10 % корпоративен данък;
o Запазване на плоския 10 % данък върху доходите на физическите лица;
o Запазване на осигурителните нива;
o Ограничаване на контрабандата и източването на ДДС;
o Равностоен диалог в данъчния процес с възможност за арбитраж и споразумение вместо рекет, произвол и неравно
третиране от държавата;
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o Прекратяване на порочната практика за повторно събиране на ДДС от изрядни търговци по линия на „солидарната
отговорност“ вместо от търговците-нарушители, които го дължат;
o Прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства чрез паритетно представителство на държавата,
на социалните партньори в органите за управление и контрол на Националната здравно-осигурителна каса;
преодоляване на сега съществуващия конфликт на интереси при управление на средствата за здравно осигуряване.
Подготовка и изпълнение на
Договора за партньорство с Европейската комисия и
съответните оперативни програми 2014 - 2020 г.
• През периода на договаряне на параметрите на Договора за партньорство, респективно отделните програми, да се
утвърдят максимално високи нива на предвидения за конкурентоспособността на предприятията финансов ресурс и да
не се допуска преразпределянето му към публични фондове или инициативи/дейности;
• Категорично поставяне на квота за усвояване от страна на частните бенефициенти за всяка оперативна програма, която
да не може да бъде нарушавана. Тази квота да бъде обект на повишено внимание от страна на Комитетите за
наблюдение, като на всяко тяхно заседание Договарящите/Управляващите органи да внасят доклад за напредъка по
нейното изпълнение. При установяване на евентуални проблеми, средствата да бъдат своевременно пренасочени към
други операции, но задължително отново в рамките на квотата разпределени към частни бенефициенти, като се положат
усилия да се избягва регламентът за държавна помощ „de minimis“ посредством блокови изключения, както и да се
работи за повишаване на максималната му граница;
• Бърз ред за обжалване пред Административния съд на актове, с които бенефициентите биват санкционирани за грешки
на държавната администрация;
• Да се увеличи размерът на допустимия аванс за частните бенефициенти с оглед да не се допуска дискриминация на
частните бенефициенти спрямо публичните (при определянето на размера на допустимия аванс по проектите – за частни
бенефициенти той е в максимален размер на 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, а при общинските
и държавни бенефициенти – достига до 40 %);
• Да се предвидят по-разнообразни, гъвкави и свързани с малко разходи инструменти за гарантиране на авансовите
плащания – като застраховки, записи на заповед и др. (настоящата практика е да се иска банкова гаранция срещу
получения аванс);
• Да се увеличи кумулативният праг на получените средства за частни бенефициенти до 95 %, в съответствие с чл. 79 от
Регламент 1083/2006 г. (Понастоящем в България стойността на аванса и междинните плащания за частните
бенефициенти не може да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, докато при държавните
бенефициенти това ограничение е 95 %);
• Създаване на единни образци по типове обществени поръчки по различните програми;
• Коректно администриране на регистъра за държавни помощи, с отразяване на верифицирани разходи (а не на
сертифицирани такива) в реално време. (Регистърът на държавните помощи не е актуален и затруднява изключително
много участието на частните бенефициенти в процеса на усвояване на средства от фондовете на ЕС, поради липса на
актуална информация за статута на достигането на границата по режима за държавна помощ “de minimis”);
• Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и
отчитане на тяхното изпълнение. Всички тези процеси могат да се извършват по електронен път, при ясни правила и
налични електронни форми. В процеса на кандидатстване да се изисква минимално количество информация от
бенефициента (основно на декларативен принцип), а удостоверяването на необходимите обстоятелства да става при
подписване на договорите, при спазване на всички разпоредби на ЗЕУ (държавата да не изисква удостоверяване на
обстоятелства, за които вече има информация). Още в процеса на оценяване да се създава списък от резервни проекти,
които да заемат мястото на одобрени проекти, при които не е подписан договор поради невярно декларирано
обстоятелство. На всеки етап от процеса да има лесни и ясни процедури за установяване и отстраняване на технически
пропуски;
• Представителите на социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат блокираща роля за
решенията на работните групи за подготовка на оперативните програми и националните планове, а впоследствие и в
Комитетите за наблюдение;
• Постигане на пълна функционалност на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), така че да се
прекрати вменяването на ненужна отчетност и административни тежести на бенефициентите;
• Да се увеличи (или в краен случай поне да се запази непроменен) делът на средства от Европейския социален фонд в
общия размер на средствата от фондовете на ЕС, предвид на големия положителен ефект, които финансираните от него
операции имат за насърчаване на растежа и заетостта.
Политика за развитие на капиталовите пазари
• Програма „Капиталов референдум” – съдържанието на програмата е коментирано в раздел Индустриална политика, но
има пряко отношение и към ефективното развитие на капиталовите пазари. Конкретно, при създаването на държавни
компании, напр. за инвестиране в стратегически обекти като газопреносна мрежа, магистрали, тунели (например под
Шипка), мостове (например Дунав мост 3). Предвид факта, че голяма част от паричния ресурс, наличен в банките и в
небанковите финансови институции (пенсионни фондове, застрахователни дружества, управляващи дружества), или не
работи ефективно, или се насочва към чужбина поради липса на достатъчно добри инвестиционни възможности в
страната, разработването и изпълнението на Програма „Капиталов референдум” ще е подкрепено от финансовия сектор
в страната и не е необходимо за такъв вид инвестиции да се търсят чуждестранни инвеститори;
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• Осъществяване на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни дялове от
държавни дружества, като: ДП „Български спортен тотализатор“, „Летище София“ ЕАД, „АДИС“ ЕООД, Български морски
флот, Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгаргаз, Булгартрансгаз, Електроенергиен системен
оператор, ТЕЦ Марица Изток 2, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД;
• Подпомагане работата на Националната комисия за корпоративно управление като постоянно действащ независим
орган, създаден на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и сътрудничество на
национално равнище по въпросите на корпоративното управление;
• Популяризиране на изработения с активното участие на АИКБ Кодекс за корпоративно управление:
o Изграждане на институт за обучение на управленския персонал на публичните дружества;
o Развитие на механизми за насърчаване на обмена на добри практики;
o Разработване и представяне на насоки за най-добри практики в специфични области на корпоративното управление;
• Утвърждаване на система на поощрение на добрите практики и доброволното изпълнение, която да допълни
съществуващия чисто санкциониращ механизъм;
• Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и
Централен депозитар АД;
• Облекчено отписване от регистъра на КФН при определени условия/критерии на компании, снети от търговия на БФБ;
• Професионално управление на публични активи /публични фондове, дружества, имоти/;
• Преразглеждане на ограниченията за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, включително и Сребърния
фонд, и въвеждане на минимални лимити за инвестиции в акции, облигации или дялове, издадени от български
дружества, търгувани на БФБ – София АД.
Политика по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научно-изследователската и развойна дейност
Иновациите не се изчерпват в ИКТ сферата и фармацията. Всъщност в много по-голяма степен те имат своето място и
роля в „традиционните” индустрии. Приложните изследвания и практическата им приложимост следва да бъдат
категорично институционално подкрепяни. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на
национален доход през бюджета в България (38,8 % от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 %) разходите за
отбрана и сигурност в България (3,6 % от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование (3,5
% в България) са значително под средноевропейските (5,5 %). При настоящото съотношение на държавно/частно
финансиране, делът на разходите за наука и научно-изследователска дейност спрямо БВП в България за 2013 г. е под 0,3
% при среден за ЕС 2,0 %!
• Поставяне на научно-изследователската и развойната дейност като основен приоритет пред България чрез:
o Насърчаване на приложните научни изследвания;
o Инвестиции в иновационната и развойната инфраструктура;
o Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията;
• Стимулиране на инвестиционния процес и иновационната дейност чрез система от данъчни и структурни мерки;
• Намаляване на дела на разходите за сигурност и увеличаване на дела за образование и наука, като при това държавата
да иска ежегодни атестации на съответните финансирани институции със задължително участие на представители на
работодателските организации;
• Активизиране работата на национални иновационни инициативи, в т.ч. Национален съвет по иновации, специализиран
съвет към Президентството, консултативни работни групи и др.;
• Подкрепа за научноизследователски проекти с приложна насоченост в приоритетните области и насърчаване на
интеграцията на научните изследвания и производството;
• Подкрепа за стартирането на иновационни предприятия, чрез активни политики за насърчаване развитието на
рисковото инвестиране в страната. За целта да се използват както финансовите инструменти, предвидени в новата
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, така и създаването на национални финансови схеми за
съфинансиране на публично-частни фондове за рисково инвестиране и подкрепа на частни венчърни фондове;
• Изграждане на качествена научна инфраструктура с цел успешно усвояване на планираните внушителни средства, вкл.
чрез преразглеждане на статута и функционирането на фонда за научни изследвания;
• Дейността на националния иновационен фонд да бъде изцяло подчинена на изисквания към приложността на
финансираните разработки.
Политика по човешките ресурси
• Образование и квалификация:
o Повишаване на квалификацията на вече съществуващия персонал, както и на новоприетите работници и служители;
o Приоритетно развитие на технически специалности в системите на средно и висше образование – статут на защитени
специалности в професионалните училища, но и на ниво технически университети – например държавна поръчка в
инженерни области и съгласуван с работодателите план-прием;
o Активно развиване на модела за партньорство „професионална гимназия-предприятие” съгласно утвърдени практики
от Германия, Австрия, Швейцария, вкл. реализация на пилотни проекти;
o Актуализация на учебните програми с активно участие на представители на утвърдени предприятия, водещи в своята
област, вкл. консултиране на преподаватели, въвеждане на позицията „ментор” или „наставник” от работещите в
реалния сектор, привличане на представители на предприятия в процеса на обучение – както в професионалните
училища, така и във висшите технически университети;

5

o Разработване на програми по аналогия на съществуващата схема „Ново начало – от образование към заетост” на АЗ и
ЕСФ, като може да се разшири обхвата на финансиращи партньори – съществува интерес от страна на бизнеса и
самостоятелно да финансира такива инициативи;
o Индивидуални стимули за изграждане на технически знания и умения по аналогия с добри практики от миналото по
примера на ТНТМ;
o Ангажиране на учебните заведения с реализацията на подготвените от тях кадри на пазара на труда;
o Осигуряване на квалифицирани кадри, в тясно съответствие с потребностите на бизнеса;
o Поощряване на интердисциплинарното образование;
• Заетост, доходи, осигуряване, трудово законодателство:
o Постигане на максимална гъвкавост по отношение на работно време, осигурителен стаж, отпуски;
o Пълноценна здравна реформа – с посочени източници на финансиране, програмни бюджети, крайни и междинни цели,
срокове и отговорности;
o Не замразяване на цени на лекарства или субсидиране на цени, а ефективен пазар и конкуренция;
o Оптимален баланс между равнищата на минималното възнаграждение за труд и на социалните помощи;
o Политиката в областта на доходите, основана на трипартитно договорени цели, параметри и механизми, следва да е
пряко отражение на икономическите резултати и повишената номинална производителност на труда върху заплащането,
чрез ежегодно договаряне между работодател и синдикати;
o Договаряне на диференцирани стойности на минималната работна заплата по икономически дейности;
o Стимулиране на доброволното договаряне на браншово ниво на мерки за ограничаване или преодоляване на
нелоялната конкуренция;
o Бюджетът на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) да бъде увеличен с поне 10 – 15 %;
o Фокусиране на социалното подпомагане върху наистина социално слабите – това са хора едновременно с ниски
доходи и безимотни – това отговаря както на принципа за справедливост, така и на концепцията за ефективно
управление на оскъден финансов ресурс – мисли първо за малките и слабите;
o По-ефективно разходване на социалните фондове чрез ограничаване на ранното пенсиониране, преразглеждане на
категоризацията и обхвата на категорийни стимули в държавната сфера, в частност – военни, служители към МВР и други
специализирани силови ведомства и категорично прекратяване на злоупотребите с инвалидни пенсии и болнични;
o Програма за развитие на селското стопанство от гледна точка на човешкия фактор – чрез политиката на субсидиите
подпомагане на хората да се върнат към селата и малките градове.
Вестник 24 часа
√ Тристранката се събира, ще обсъжда бюджета
Под председателството на вицепремиера Йордан Христосков в сградата на Министерския съвет от 9,30 часа ще се
проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Социалните партньори ще обсъдят промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност
при наемане на работа. По време на заседанието ще бъде представена информация и за състоянието на държавния
бюджет, както и за сектор „Енергетика“.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ НСИ потвърди 1,6% растеж за второто тримесечие
Растежът на Брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие е 1,6% на годишна база. Това сочат данните на
НСИ, които потвърждават огласените през август експресни проучвания. На тримесечна база растежът е 0,5%.
През второто тримесечие на годината БВП е 19,517 млрд. лв. по текущи цени. На глава от населението се падат по 1379
евро или по 1889 щатски долара.
От 1 октомври обаче номиналният обем на БВП ще се промени, тъй като оттогава статистиката ще включва в него и т.нар.
скрити дейности като проституцията и наркотрафика. В държавите от ЕС, които вече ги смятат, това е довело до
увеличение между 2 и 6% на БВП. От октомври НСИ ще ревизира и данните за БВП от 1995 г. насам, като в тях също ще се
включат скритите дейности.
√ Токът ще поскъпва плавно
Токът за бита ще поскъпва плавно от октомври. Това каза икономическият министър Васил Щонов, попитан дали счита за
приемливо увеличение със 7%, каквито са първоначалните прогнози на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, за които "Труд" писа вчера.
"Дупката в енергетиката до края на годината ще достигне 4 млрд. лева. Ако ги разделите на годишното потребление от
17 тераватчаса, ще видите, че токът трябва да поскъпне с 50% още сега. Това обаче няма да стане", обясни Щонов. Той
допълни, че ДКЕВР е този, който ще реши, и министерството няма да се намесва в работата му.
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От вчера регулаторът има нови членове - председател е Светла Тодорова, а другите двама комисари, отговарящи за тока,
са Костадинка Тодорова и Евгения Харитонова. До седмица те ще са готови с новите изчисления на цените, които трябва
да влязат в сила от 1 октомври.
Вестник 24 часа
√ НАП започва проверки за 4-часови трудови договори
Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за
ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор на непълен.
От приходната агенция са избрали над 2000 предприятия, в които голяма част от персонала е нает на непълен работен
ден и няма икономическа логика за това. Всяко от предприятията, селектирани като рискови, ще получи писмо, че е
поставено под наблюдение заради рисковете за укриване на данъци и осигуровки чрез договаряне на по-кратък работен
ден и съответно по-ниско възнаграждение от реално получаваното, съобщиха от НАП.
В следващите 2 седмици всички 2000 рискови предприятия ще получат предупредителни писма от двете институции. Ако
няма промяна в поведението на фирмите по отношение на сключените договори, ще последват съвместни проверки на
инспекторите по труда и на данъчните инспектори, казаха от Агенцията.
Установяването на полагане на труд на пълен работен ден при сключен договор на непълен е трудно, особено без
съдействието на работниците и служителите, които обикновено отказват такова. В тези случаи се налагат няколко
последващи проверки, за да бъде доказано безспорно, че работникът или служителят редовно полага труд на пълен
работен ден. Очакванията са чрез съвместните проверки с инспекторите на НАП ефективността при доказването на това
нарушение да се увеличи. От двете ведомства напомнят още на работниците и служителите, че чрез съгласието си да
сключват писмени трудови договори за непълен работен ден и срещу по-ниско от реално получаването възнаграждение,
те губят и социални права.
√ Финансовите къщи се регистрират в НАП до края на септември
Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой трябва да се регистрират в НАП до края на септември, напомнят от
приходната агенция.
Изискването беше въведено с промени във Валутния закон заради практиката някои финансови къщи да търгуват с
валута без да се съобразяват с изискването за разлика в курсовете не по-голяма от 5% от фиксинга на БНБ.
Заобикалянето на закона беше възможно заради различния правен режим на обменните бюра и финансовите къщи и
факта, че НАП няма право да контролира дейността на финансовите къщи. С промените, приети в началото на годината
тази практика ще бъде преустановена, допълват от НАП.
По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5%
от фиксинга на Българската народна банка за деня.
От НАП припомнят, че за всяка сделка по обмяна на валута трябва да се издава документ. Сигнали за нарушения при
обмяната на валута могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща
infocenter@nra.bg.
Вестник Стандарт
√ Икономиката със стъпка нагоре
София. С 1,6% е нараснал БВП през второто тримесечие на годината в сравнение със същия период на м.г. Спрямо
първото тримесечие ръстът е 0,5%. Това показват сезонно изгладените данни на НСИ, които потвърждават публикуваната
преди месец експресна информация. За доброто представяне в периода от април до юни допринасят износът, както и
увеличението на брутната добавена стойност в промишлеността (3,8%), на инвестициите (3,9%) и на крайното
потребление (2,3%). Така през второто тримесечие на годината произведеният БВП възлиза на 19,517 млрд. лв., като на
човек от населението се падат 2696 лв.
Ръст се отчита и в производителността на труда. За една година произведеният БВП от един зает е с 1,7% повече. С около
10 000 пък се е увеличил броя на заетите в икономиката за една година и в края на юни те са 3,526 млн. души. От тях
24,5% са в индустриалния сектор, където е най-голяма производителността на труда - 6488 лв. брутна добавена стойност,
произведена от един зает. В услугите се трудят 54,7% от заетите, а в аграрния сектор - 20,8 на сто.
√ Война със заплати за ИТ специалисти
Компании купуват експерти с двойни и тройни надници
Финансисти и инженери са сред най-търсените професии
Приключването на сезонната заетост в туризма и селското стопанство изважда на пазара на труда нова армия от
безработни. Държавата по традиция тушира проблема с програми за субсидирана заетост на по-нискоквалифицираната
работна ръка. В два-три сектора обаче се води истинска война за специалисти.
Война със заплати разиграват компании заради добрите ИТ специалисти у нас. Конкуренцията в технологичния сектор е
толкова висока, че новите играчи са принудени двойно да вдигат заплатите, за да си набавят нужните специалисти при
старта. Немалко компании в сферата на информационните технологии вече са пропищели от нелоялни конкуренти, които
им крадат кадрите. Надуват се големи балони, дават се нереално високи възнаграждения, твърдят изпатили
работодатели. Секторът бележи бурно развитие, но гладът за програмисти е голям, заради което компаниите хвърлят
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големи усилия сами да обучат персонала си. Ако преди година възнаграждението на ИТ спец от средно ниво, т.е. с опит
от 2 до 5 години, отговарящ по осигуряването на качеството на софтуера, е било 2500 лв., то сега може да получи
предложение от новопоявила се фирма от порядъка на 4000 лв. За по-висококвалифицираните кадри в ИТ индустрията
изкушенията са още по-големи и там заплатите може да стигнат и до 10 000 лв.
Другият сектор, който е в разцвет и усилено търси работна ръка, е аутсорсингът на бизнес процеси. Над 20
международни корпорации водят от България финансите на структурите си по цял свят или обслужването на клиентите
си. Причината са в по-малките разходи за възнаграждения на персонала и за наеми на офиси в България.
Дейността в изнесените центрове за бизнес услуги е по-квалифицирана от обикновените кол-центрове за обслужване на
клиенти. От две години усилено се търсят финансови специалисти с два чужди езика, като напоследък има по-голямо
търсене на хора с френски език. И тук конкуренцията за ограничения трудов пазар води до вдигане на заплати. Нови
играчи предлагат с 500 до 1000 лв. повече, за да привлекат финансисти. В аутсорсинг услугите възнагражденията зависят
от сектора, в който работи компанията, както и от проектите, които изпълнява. Когато става дума за обслужване в ИТ
сектора, заплатите може да стигнат и до 7000 лв.
Тази есен инженерите и техниците става още по-търсени след навлизането на дузина нови инвеститори от
автомобилната индустрия. Над 40 компании вече произвеждат в България компоненти за автомобилната индустрия. В
момента за новия завод на Behr-Hella Thermocontrol за климатични инсталации на коли в индустриална зона Божурище
се търсят 350 специалисти.
Агенциите за подбор на персонала отчитат нестихващ интерес и към медици и фармацевти в цялата страна. Здравният
сектор най-много страда от изтичането на мозъци и затова търсенето на такива специалисти ще продължи да расте,
прогнозират анализатори. Сред професиите с ценз се забелязва и раздвижване на интереса към юристи за работа
предимно в адвокатски кантори.
Сред търсените позиции, за които не се изисква особено висока квалификация, са тези на административен и обслужващ
персонал - технически сътрудници, екзекютив асистенти, рецепционисти.
Мила Кисьова
Вестник Преса
√ ЕК одобри още 30 млн. евро са засегнатите от руското ембарго
Руското ембарго ще засегне 4,2% от европейския износ, което е 5 млрд. евро
Еврокомисията одобри допълнително финансиране от 30 млн. евро за пласирането на селскостопански продукти от ЕС на
пазари извън общността. Решението е взето в отговор на руските контрасанкции. По този начин средствата по тази
програма се увеличават двойно, пише БГНЕС.
Комисарят по земеделието Дачиан Чолош обясни пред журналисти, че засега не може да се говори кой са найзасегнатите страни, защото потърпевши има в почти цяла Европа.
Дачиан Чолош припомни, че Комисията разполага с кризисен резерв и увери, че средствата за вече одобрените защитни
мерки ще бъдат възстановявани възможно най-бързо на страните – членки.
Като цяло руското ембарго върху селскостопанските стоки на ЕС засяга 4,2% от европейския износ и възлиза на 5 млрд
евро.
Междувременно в ЕС се обмислят мерки в защита млечния сектор, който също е засегнат от руското ембарго. На
Еврокомисията ще бъде предложено да издаде четири нови регламента за подкрепа на пазара на млечни продукти,
съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Такова решение са взели Комитетът по Общата организация на селскостопанските пазари към ЕК и Експертната група по
хоризонтални въпроси.
Според първите два проекта фермерите ще бъдат подкрепени да складират масло и обезмаслено мляко на прах.
Стопаните ще кандидатстват до края на 2014 година за такова подпомагане.
Вестник Класа
√ НАП предлага държавните служители да плащат част от осигуровките си
От Националната агенция за приходите предлагат държавните служители сами да поемат плащането на част от
осигуровките си.
Мярката би засегнала около 150 000 души, защото в момента вноските за пенсия на чиновниците се поемат изцяло от
държавата, съобщи novanews.
В частния сектор: 60 % от вноската се поема от работодателя, а 40% - от работника.
Осигуровките на държавните служители на 100% се поемат от държавата.
От НАП предлагат съотношението да се изравни и за двете групи
В документа се предлага още плавно увеличение на осигуровките за всички работещи, задължителни осигуровки за
майчинство за всички самоосигуряващи се, както и невнасянето на осигуровки да бъде обявено за престъпление.
През 2000 година, когато за пръв път в България се въведе статута на държавен служител, всъщност брутните
възнаграждения на всички служители, които станаха държавни бяха намалени с размера на осигуровките.
Затова ако идеята се приеме, се смята, че трябва да се случи същото, но в обратен ред.
В предложението на експерта от НАП обаче не е уточнено – ще се увеличи ли автоматично и заплатата, ако се въведе
задължението за плащане на осигуровки.
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„Тези предложения са неформални и не ангажират официалната позиция на НАП. Това е една дискусия, един разговор
експертен, който тепърва ще бъде обсъждан", коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров.
От бизнеса подкрепят идеята. Искат обаче освен вноските за пенсия, държавните служители да внасят и за здраве.
И от синдикатите са „за" предложението, но при условие, че бъдат увеличени възнагражденията, с което да покриват
процента, който трябва да внасят.
Предложенията на НАП в момента се обсъждат в консултативен съвет към социалния министър.
√ Очакват 12 на сто по-малко приходи в туризма
Спад от 12% на приходите от международен и български туризъм за годината очакват от бизнеса. Това каза Румен
Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма малко преди приключването на летния туристически
сезон, цитиран от Bnews.
Според екперта причината е в намаляването на цените на почивките с близо 10% през август и свиването на
покупателната способност на руските туристи, заради обезценяването на рублата.
Затварянето на КТБ и блокирането на средствата на вложителите също е оказало негативно влияние, тъй като е отказало
много хора от лятна почивка.
„Месеците юли, август, септември, които очаквахме по някакъв начин да подобрят тази картина на изоставане на
първите шест месеца общо-взето повтарят числата от 2013 година", казва Драганов.
Според него през настоящия туристически сезон се наблюдава засилен интерес към планинските ни курорти. Завишен е и
интересът към обекти като Перперикон и Татул, които миналата година имаха едно намаляване по отношение на
търсенето. Повече са и чужденците, основно от Европа, които са проявили интерес към големите ни градове – София,
Пловдив, Търново. „Това е един много голям потенциал, ако ние забравим, че имаме само море и се насочим към това,
към което са се насочили страни като Чехия, Унгария, Полша. Те привличат в техните столици милиони туристи на база на
положителна реклама", коментира Румен Драганов. Тойобобщи, че от една страна имаме тежка година в туризма, а от
друга страна –тежка философия на мисленето, което все още изостава по отношение на това как може с наличния ресурс,
да правим повече пари, да създаваме повече работни места.
По думите на Драганов туризмът продължава да бъде загърбен и от политическите сили. „Забележете, че в сегашните
политически борби нито една партия не употребява думата туризъм. Тоест родните политици не виждат в туризма ресурс
за създаване на работни места, въпреки че това е отрасъл, който работи на пълни обороти към днешна дата", коментира
експертът.
√ Българинът изработва средно по 13.30 лв. на час
Производителността на труда се покачва с 1.7% на годишна база, показват последните данни на НСИ. Всеки работещ у
нас създава средно по 13.3 лв. на час. Година по-рано работещите българи са отработвали с по 20 стотинки по-малко на
час. Ако данните обаче се съпоставят с края на м.г., то се отчита намаление. В края на четвъртото тримесечие на
миналата година всеки зает е създавал средно по 15.7 лв. от брутния вътрешен продукт за един час работа, пише "Сега".
Статистиката показва още, че заетите лица в икономиката са над 3.5 млн. души. Общият брой отработени часове за
второто тримесечие пък е 1472.9 млрд. часа. От НСИ отчитат намаление на дела на заетите в аграрния и индустриалния
сектор през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на миналата година. Увеличават се работещите в
сектора на услугите. Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор - 6488.5 лв. брутна добавена
стойност средно на един зает и 15.1 лв. за един отработен човекочас. Най-ниска пък е в аграрния сектор - 1081.9 лв. на
един работещ и едва 2.7 лв. на час. През второто тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт на страната ни
възлиза на 19.5 млрд. лв., показват още предварителните данни на НСИ. Ръстът в сравнение с първото тримесечие на
годината е с 0.5%, а спрямо същия период на миналата година е 1.6%. Година по-рано БВП е бил 19.38 млрд. лв. През
второто тримесечие на 2014 г. на човек от населението се падат 1379 евро, съобщиха от НСИ. През първите 6 месеца на
годината относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от 4.8 на
сто спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в
добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта и достига 33.6 на сто. Относителният дял на добавената
стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 61.6 на сто при 62.5 на сто
през съответния период на предходната година. От края на септември НСИ ще започне да измерва и приноса на сенчести
дейности като проституция и наркотрафик в статистиката си. До 1 октомври всички страни членки са длъжни да заменят
досегашната система с новата система от европейски сметки. Националната статистика ще ревизира всички данни от
1995 г. насам по новата методология. От останалите европейски страни, където вече се събират подобни данни, става
ясно, че БВП на тези страни се е увеличил номинално с 2 до 6%. Според НСИ към момента делът на сивата икономика у
нас е 13%. Това не значи, че икономиката ни ще порасне с толкова, защото и сега НСИ отчита някои от незаконните
дейности.
√ БВП на България нараства с 1,6 на сто
В добавената стойност се увеличава участието на индустриалния сектор
Сезонно изгладените данни на НСИ показват растеж от 1.6% на БВП през второто тримесечие на 2014 г. в сравнение със
съответното тримесечие на предходната година и 0.5% спрямо първото тримесечие на 2014 година.През второто
тримесечие на 2014 г. БВП възлиза на 19 517 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 979 млн.,
като на човек от населението се падат 1 379 евро, съобщиха от НСИ.
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По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2014 г. възлиза на
19 517 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 696 лв. от стойностния обем на показателя. При
среден за тримесечието валутен курс от 1.42758 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 671 млн. долара и съответно на
1 889 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 979 млн. евро, като на човек
от населението се падат 1 379 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2014 г.
възлиза на 16 643 млн. лв. по текущи цени.
През второто тримесечие на 2014 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва
равнището си от 4.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор увеличава
относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта и достига 33.6%. Относителният дял
на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 61.6% при
62.5% през съответния период на предходната година.
За крайното потребление1 през второто тримесечие на 2014 г. се изразходват 79.3% от произведения БВП. Инвестициите
(бруто образуване в основен капитал) формират 21.6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги
е отрицателно.
През второто тримесечие на 2014 г. БВП1 нараства спрямо първото тримесечие на същата година с 0.5%, а брутната
добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% според сезонно изгладените данни.
По предварителни данни за второто тримесечие на 2014 г. крайното потребление бележи спад от 0.4% спрямо
предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.8%. Износът на стоки и услуги увеличава
равнището си с 2.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.2%.
БВП нараства с 1.6% през второто тримесечие на 2014 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
През второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се
увеличава с 2.3%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: промишленост 3.8%, държавно управление; образование, хуманно здравеопазване и социална работа - 1.5%, създаване и
разпространение на информация, творчески продукти и далекосъобщения - 1.5%, професионални дейности и научни
изследвания; административни и спомагателни дейности - 1.1%, операции с недвижими имоти - 0.8%, култура, спорт и
развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства
по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 0.6%,
финансови и застрахователни дейности - 0.1%.
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж
има крайното потребление с ръст от 2.3% и бруто образуването на основен капитал, което нараства с 3.9%. Вносът и
износът на стоки и услуги се увеличават съответно с 3.4 и 3.9% спрямо второто тримесечие.
Вестник Капитал Daily
√ Бизнес активността в еврозоната се забавя
В Германия PMI индексът е достигнал най-ниските си нива от 10 месеца
Бизнес активността в еврозоната е нараснала с най-бавния темп от началото на годината през миналия месец, тъй като
ескалацията на конфликта в Украйна е довела до свиване на разходите и инвестициите, съобщава Reuters. Сигналите за
слаб икономически растеж и дефлационен натиск увеличават натиска върху Европейската централна банка (ЕЦБ) да
въведе нови промени в паричната си политика.
Забавен растеж
Съставният индекс на мениджърските поръчки (PMI), който се изготвя въз основа на анкети сред хиляди фирми от
региона, през август е спаднал до осеммесечно дъно от 52.5 пункта спрямо 53.8 през юли. Окончателните данни сочат
по-сериозно понижение от предварителните, според които показателят беше отстъпил до 52.8 пункта. Индексът все пак
остава за 14 пореден месец над нивото от 50 пункта, разделящо свиването от растежа.
В най-голямата икономика в региона – Германия, показателят е спаднал до най-ниското ниво от 10 месеца. Във Франция
бизнес активността се свива за четвърти пореден месец, а в третата по големина европейска икономика - Италия, PMI
индексът изненадващо с спаднал под 50 пункта.
Натиск върху ЕЦБ
"Икономиката на еврозоната опровергава очакванията за набиране на инерция, което без съмнение ще увеличи
призивите към ЕЦБ да предприеме пълномащабно количествено облекчаване", коментира Крис Уилямсън, главен
икономист на компанията Markit, която изготвя изследването. Според него данните показват, че през третото тримесечие
икономиката на еврозоната ще нарасне, но значително по-малко от очакванията на ЕЦБ.
През юни централната банка предприе поредното облекчаване на паричната си политика, а от септември започва
програма за целеви нисколихвени кредити за стимулиране на бизнеса. През миналия месец обаче президентът на
институцията Марио Драги заяви, че е готов да отговори със всички възможни инструменти на спад на инфлацията, която
достигне едва 0.3% през август. Това породи спекулации, че ЕЦБ ще предприеме изкупуване на ценни книжа по модела
на Федералния резерв на САЩ.
Данните от PMI индекса също подхранват тези очаквания, тъй като показателят на цените остава в зоната на свиването от
април 2012 г. През миналия месец е спаднал до 48.9 пункта. Подиндексът на бизнес очакванията отчита най-силния си
едномесечен спад от финансовата криза насам, свивайки се до 58.5 пункта спрямо 61.7 през юли. PMI индексът на
доминиращия в региона сектор на услугите също се е понижил. Очакванията за бъдещото развитие на фирмите от
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сектора са достигнали най-ниските си нива от една година заради очаквания негативен ефект от взаимното налагане на
санкции между Запада и Русия.
Вестник Монитор
√ КЛИЕНТИ НА КТБ ПРАТИХА СИГНАЛ ДО ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМИЕРА
Квестори не дават да си плащаме вноските по кредитите
Квесторите на КТБ забъркаха банката в нов скандал. Те отказват да приемат парични вноски от клиенти, които си
погасяват съвестно кредитите. За това сигнализира Комитетът за защита на финансовата и банковата стабилност, учреден
от клиенти на КТБ. Те изпратиха вчера писмо до управителя на БНБ Иван Искров, президента Росен Плевнелиев,
служебния премиер Георги Близнашки и обмудсмана Константин Пенчев, в което описват проблема. Припомняме, че
банката беше поставена под особен надзор на 20 юни, а от 25 юни квесторите разрешиха клиентите да правят вноски по
кредитите си. Неизвестно защо обаче сега именно те прекратяват тази практика. Ето и текста на писмото от учредителите
на комитета:
„Уважаеми господин Искров,
Пишем Ви с изключително голямо безпокойство, предизвикано от отказа на назначените от Вас квестори на поставената
под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ), да приемат паричните вноски, с които клиенти на банката искат
да погасяват кредити.
Членове на нашия Комитет ни сигнализираха в последните няколко дни, че квесторите отказват да приемат вноските по
кредитите, без да дават каквото и да било обяснение. Отказът противоречи не само на закона, но и на всякаква логика,
тъй като на нас не ни е известно някъде да има банка, която да не иска да си върне дадените под формата на кредит
пари.
Защо се стига до този абсурд? Поведението на квесторите, подкрепено от Вашето странно двумесечно мълчание, не е ли
поведение на хора, които умишлено водят КТБ към фалит? Кредитополучателите, които се обърнаха към нас по случая,
са много силно разтревожени, че някакви тайни интереси карат БНБ да съдейства за фалит на банката, вместо да положи
максималните усилия да я оздрави и отвори в най-кратки срокове.
Настояваме за незабавна реакция от Ваша страна!”
Вестник Сега
√ Агенцията за социално подпомагане ще управлява 123 млн. евро
Агенцията за социално подпомагане ще управлява новата Оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се
лица, по която Брюксел ни отпуска над 123 млн. евро за следващите седем години. Това реши вчера служебният кабинет,
след като миналата година правителството възложи управлението на евросредствата на социалното министерство.
"Институцията има изграден капацитет за управление на средствата от Европейския съюз", посочват от ведомството. АСП
ще се възползва и от част от парите за техническа помощ по програмата - проектът й предвижда 5.2 млн. евро да се
похарчат за укрепване на капацитета на управляващия орган и на неправителствените организации, които ще помагат за
реализирането й.
Програмата за най-бедните предвижда пакети с храни за българите, които получават енергийните помощи. Тя замества
програмата "Благотворителност", която досега се управляваше от земеделското министерство. За пакетите с храни са
предвидени 57 млн. евро, а за обществените трапезарии и топъл обяд - още 43 млн. евро. Още от този сезон за 20142015 г. новата програма трябва да даде 16.6 млн. евро, но те към момента не са осигурени, тъй като страната ни не е
финализирала одобрението на оперативните програми. За дефицита спомена вече служебният вицепремиер и социален
министър Йордан Христосков.
investor.bg
√ Осигурителният пазар се радва на добра доходност, покачващи се приходи и печалба
През първото полугодие броят на желаещите да променят пенсионния си фонд и да прехвърлят средствата си в
друг намалява
Осигурителният пазар се радва на добра доходност, покачващи се приходи, печалба и активи под управление. Броят на
осигурените нараства минимално, но големият дял на неосигурените остава едно от предизвикателствата пред
индустрията.
Към края на юни средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички фондове нараства, докато
броят на желаещите да променят пенсионния си фонд и да прехвърлят средствата си в друг - намалява.
За последните две години универсалните пенсионни фондове (УПФ) у нас постигат средна годишна доходност от 6,99%,
професионалните пенсионни фондове (ППФ) – 7,24%, а доброволните пенсионни фондове – 8,09%. В условията на
дефлация всички УПФ и ППФ покриват минималната доходност, която Комисията за финансов надзор (КФН) определя за
тях, съответно – 3,99% и 4,24%.
Предпочитания към фондове и прехвърлени суми
През второто тримесечие общо 45 539 осигурени лица от подалите заявления са променили участието си във фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване (ДПО) и са прехвърлили 101,442 млн. лв. Спрямо първите три месеца на
годината броят им намалява с 9,38%, или с 4 713 лица.
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41 522 лица са сменили универсалния си пенсионен фонд. Броят на променилите участието си в професионалните
фондове е 3 149, а най-малко осигурени лица са променили участието си в ДПФ – 868, разкриват данните на КФН.
Така за първото полугодие осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на
средства от индивидуалните партиди, са общо 95 791, като са прехвърлили общо 213,855 млн. лв.
Поглеждайки само към ДПФ, за първите шест месеца на 2014 г. най-много осигурени и средства са се стекли в ДПФ
„Съгласие“. 375 души са прехвърлили малко над 2,62 млн. лв. нетно, т.е. разликата между инвестираните във фонда и
изтеглени от него средства, пренасочени към друг.
Втори е доброволният пенсионен фонд на „Ай Ен Джи“ – с 242 души, вложили 305 997 лв. нетно. 623 души са се отказали
от услугите на ДПФ „Доверие“, като нетният отлив е в размер на близо 1,225 млн. лв. Нетният отлив от ДПФ „Алианц
България“ възлиза на 978 хил. лв.
Не е ясно дали „Доверие“ продължава да губи клиенти вследствие на новините за продажбата на
пенсионноосигурителното дружество или заради по-ниската доходност от някои конкуренти.

Графика: КФН
С какво разполагаме?
Към 30 юни средният размер на натрупаните средства в универсален фонд на родените след 31.12.1959 г. се покачва до 1
812,56 лв. на човек. Лице, осигуряващо се в ППФ, има средно по 2 872,15 лв. Ако се осигуряваме в доброволен фонд, то
за периода имаме средно 1 205,46 лв. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в доброволен
пенсионен фонд по професионални схеми е 1 281,50 лв.
Разбивка по възраст показва, че в ДПФ средният размер на натрупаните средства на мъжете и жените от 40- до 54годишна възраст е най-голям, тъй като и броят на осигурените в този възрастов интервал е най-голям. Отделно през
второто тримесечие общият брой на осигурените се покачва с 0,46%, или с 19 514 души, до 4 216 199 души.
Приходи и печалба на пенсионните дружества
През първото полугодие нетната печалба на деветте пенсионноосигурителните дружества в България се увеличава с
близо 24% на година база до 27,6 млн. лв. Общите им приходи растат с близо 18% за периода до 74,5 млн. лв., като само
приходите от такси и удръжки скачат с 23% до 60,9 млн. лв. Пенсионните дружества правят с 14,5% повече разходи
спрямо година по-рано. Те възлизат на 45,6 млн. лв.
С близо 22,5% растат балансовите активи на дружествата и управляваните от тях пенсионни фондове. За една година те
нарастват с 1,385 млрд. лв. до 7,564 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката на КФН.
За сравнение, по последни данни на БНБ към края на първото тримесечие 59 застрахователни дружества управляват
общо 5,32 млрд. лв. От своя страна инвестиционните фондове управляват активи за 1,861 млрд. лв., депозитите в банките
нарастват до 57,352 млрд. лв. към края на юли, а капитализацията на Българска фондова борса е над 8,374 млрд. лв.
Сравнението показва размерите на банковия, капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, които предоставят
различни инвестиционни възможности със съответните риск и доходност.
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√ Кристалина Георгиева поема данъците в ЕС?
Изтекла органиграма на екипа на Жан-Клод Юнкер разкрива редица изненади в организацията на новата
Еврокомисия
Кристалина Георгиева най-вероятно ще отговаря за данъчната политика, данъчните измами и укриването на данъци в
Европейския съюз (ЕС). Това става ясно от изтекла органиграма на екипа на председателя на Европейската комисия (ЕК)
Жан-Клод Юнкер, съобщава онлайн изданието euractiv.com.
Документът е с дата 2 септември, но явно не е финалната версия на ресорите и разпределението им на съответните
еврокомисари.
В момента Юнкер продължава да интервюира кандидатите за еврокомисари и се очаква да обяви имената им и техните
позиции в началото на следващата седмица.
Документът се оказва пълен с изненади. Ресорът “вътрешен пазар”, за който досега отговаряше Мишел Барние, е
изчезнал, а дигиталният ресор на Нели Крус вече се казва “култура и интернет”.
Не се предвижда да има еврокомисар по разширяването, но са се появили няколко нови поста - на еврокомисар по “подобро регулиране”, еврокомисар за енергийния съюз на ЕС (в допълнение към еврокомисаря по въпросите на
енергетиката и климата), еврокомисар по растежа, икономическия и паричен съюз, Европейския семестър и социалния
диалог.
Предлага се ЕК да има шестима вицепредседатели: полякинята Елжбета Биенковска (ЕНП), която получава ресор бюджет
и финансов контрол, естонецът Андрус Ансип (АЛДЕ), който ще отговаря за растежа, икономическия и паричен съюз,
Европейския семестър и социалния диалог, Валдис Домбровскис от Латвия, който ще отговаря за енергийния съюз на ЕС,
словенката Аленка Братушек, която ще отговаря за дигитализацията и иновациите, холандецът Франс Тимерманс, който
ще отговаря за регулациите, и италианката Федерика Могерини, която беше определена за върховен представител за
външните работи и политиката на сигурност.
От гледна точка на политическия баланс либералното семейство АЛДЕ не е по-слабо представено, както първоначално се
смяташе, и има пет портфейла, включително двама заместник-председатели, подчертава изданието.
Новата Комисия изглежда доста балансирана политически, допълва изданието. Дясноцентристката група ЕНП има
дванадесет портфейла, включително и двама заместник-председатели. Социалистите и демократите имат осем
портфейла, включително и двама заместник-председатели.
Новият ресор регулации, който е даден на Холандия, би трябвало да удовлетвори британския премиер Дейвид Камерън,
който поде кампания за намаляване на бюрокрацията и регулациите в ЕС. По-малко вероятно е обаче Камерън да хареса
поста, отреден за британеца Джонатан Хил – еврокомисар по въпросите на енергетиката и климатичните промени.
Камерън действително искаше “суперкомисар”, но Хил вероятно ще бъде под шапката на Домбровскис, който ще
отговаря за енергийния съюз.
Французинът Пиер Московиси, който пък имаше апетит към икономиката, получава пост на еврокомисар по въпросите
на конкуренцията. Икономическите въпроси отиват при финландеца Юрки Катайнен, който ги “наследява” от Оли Рен.
Постът за вътрешния пазар изглежда отпада, макар че Мишел Барние беше един от най-силните еврокомисари и
отговаряше и за регулирането на финансовите услуги и единния пазар на ЕС. След финансовата криза обаче се засили
усещането, че този пост е твърде голям за една генерална дирекция.
От документа става ясно още, че ще има еврокомисари за бюджета и финансовия контрол, за митниците и по въпросите
на правосъдието и борбата с измамите. Тези ресори в голяма степен бяха обединени и отговорност за тях досега носеше
Алгирдас Шемета.
Белгия е наказаната държава в случая, тъй като страната още не е посочила кандидата си. Най-вероятно това ще е
Мариан Тисен, като тя ще получи поста на еврокомисар по уменията, младежта и езиковото многообразие.
Румъния, която лобираше да продължи да се занимава с ресора земеделие, вероятно ще получи въпросите на
хуманитарната помощ. Земеделският портфейл отива при Ирландия и номинирания за еврокомисар Фил Хоган.
Гюнтер Йотингер, сегашният комисар по енергетиката, ще получи ресор търговия в новата Еврокомисия. Това означава,
че той ще стане главен преговарящ по спорното Трансатлантическо търговско споразумение.
Хърватинът Невен Мимица, който досега отговаряше за защитата на потребителите, получава ресор регионална
политика, а австриецът Йоханес Хан, който досега отговаряше за регионалните въпроси, поема добросъседството – ресор
с огромно геополитическо значение за ЕС в момента заради кризата в Украйна. Не е ясно обаче дали Хан няма да се
занимава и с разширяването на ЕС.
Кармену Вела от Малта получава ресор рибарство, Маргрете Фестагер от Дания ще отговаря за околната среда, а Витенис
Андруикаитис от Литва – за здравеопазването.
Настоящият заместник-председател и комисар по междуинституционалните отношения и администрацията Марош
Шефчович от Словакия ще отговаря за развитието, испанецът Мигел Ариас Канете получава науката и иновациите,
чехкинята Вера Юрова – транспорта, унгарецът Тибор Наврачич - митниците, португалецът Карлош Моедаш – заетостта и
социалните въпроси, Христос Стилианидис от Кипър – интернет и култура, а Димитрис Аврамопулос от Гърция получава
миграцията, основните права и вътрешните работи. Последният пост е изненада, предвид че Гърция е критикувана често
за лошото й отношение към лица, търсещи убежище.
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