Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Нова Телевизия
√ Най-вероятно пенсионната реформа ще остане във фризера и догодина
„Не бих върнал модел, който го имаше и беше отменен”, категоричен е социалният министър.
Дългосрочно възрастта за пенсия ще расте. Но и това не е окончателният вариант на пенсионната реформа, но пред Нова
Телевизия социалният министър обясни, че не би било честно условията за пенсиониране за първа и втора категория
труд – за миньорите например – да бъдат замразени, а за другите да растат.
Според него трябва да се измисли изцяло нов модел, но това със сигурност няма как да стане тази година. Затова
вероятно е, докато този нов модел се обмисля, пенсионната реформа да спре за още една година.
Иванка Дечева скоро трябва да се пенсионира, но й липсва трудов стаж. А всеки път, когато търси работа, чува това:
„Некролога ти виси от джоба, а ти си тръгнала да търсиш работа”, разказва Иванка Дечева.
Продължава да търси. През това време се надява обаче възрастта и стажът за пенсиониране да спрат да растат. От новата
власт все още не са взели това решение. А ако не го вземат до края на годината, по закон трябва да се върне старият
модел – възрастта и стажът да се увеличат с по 4 месеца.
„Не бих върнал модел, който го имаше и беше отменен”, категоричен бе социалният министър Ивайло Калфин.
Тази година обаче министърът не се ангажира да предложи нова пенсионна реформа.
„Амбицията ми е следващата година да я подложим на обсъждане”, добави Калфин.
Затова вероятно и догодина ще се пенсионираме при същите условия. Новината скара синдикати и работодатели.
„Това няма да реши проблемите. Напротив – ще ги направи по-тежки”, категоричен е Ивелин Желязков от Асоциацията
на индустриалния капитал.
„След като не сме измислили, трябва да продължим да мислим”, обяснява Николай Ненков от КНСБ.
А между споровете и новите планове Иванка ще продължи да се надява един ден всички болести да й осигурят поне
инвалидна пенсия. Защото другата е много далеч.
„Кой човек направил 60 години е способен да работи, кой? Ще е способен този, който е седял цял живот на бюрото, а
такива като мен, които са дишали амоняка, където е вдигал тежести…ще може ли да работи като направи 60 годи. Да
умира от глад няма да може”, на мнение е финансовият експерт Мика Зайкова.
Окончателно решението за пенсионната реформа се чака съвсем скоро.
Според Ивайло Калфин в бъдеще трябва да растат и осигуровките. Защото точно заради ниското им ниво, бюджетът на
НОИ е в много тежко положение. Каза също, че би се радвал минималната заплата да стане повече от 400 лева.
Вестник Преса
√ Пак спорят за минималната заплата
Синдикатите са „за“, бизнесът твърдо „против“
Минималната заплата да не се увеличава от 1 януари 2015 г. и да остане в сегашния си размер - 340 лв. За това настояват
представители на работодателските организации. Ако все пак се стигне до повишение, то да бъде минимално.
„Докато има дефлация, няма икономическа логика да се вдига минималната заплата“, смята изпълнителният
председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. По думите му повишението й трябва да зависи и от ръста
на БВП.
С вдигане по административен път най-ниското възнаграждение се приближава до средното за някои региони на
страната. По данни на НСИ средната заплата за София е 1071 лв., но във Видин е 568 лв. Има опасност фирми да затворят
или да минат в сивия сектор, коментираха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Организацията
не подкрепя продължаващото увеличаване на минималната заплата като цяло, а иска тя да се договаря по браншове.
Твърдо за вдигане на минималната заплата е КНСБ. От синдиката настояват догодина тя да стане 400 лв. От години се
говори за автоматичен механизъм за промени на тази заплата по обективни критерии - инфлация, линия на бедност,
което до момента не става.
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Според подготвената от служебния кабинет „Близнашки“ макрорамка се предвижда от 1 януари догодина минималната
заплата да се повиши с 40 лв. и да стане 380 лв., от 2016-а - 420 лв., и от 2017-а - 480 лв. Последната дума ще има
сегашният финансов министър Владислав Горанов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Парламентарна комисия прие актуализацията на държавния бюджет
Временната комисия по бюджет и финанси прие законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния
резерв на Република България, съобщи „Фокус”. Законопроектът е внесен от Министерския съвет, беше приет с гласовете
на 13 народни представители „за”, 5 „въздържали се”, 0 против.
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че найсериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в министерството на вътрешните работи,
където над 80 на сто от разходите се формират от разходите за персонал.
Проблемът в системата на министерството се изостря от приетите промени в Закона за МВР, които предвиждат
увеличаване на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите, без в бюджета
на министерството за 2014 г. да има предвидени средства за това. Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на
системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за
издръжка на системата на МВР за 2014 година.
Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се осъществи единствено чрез структурирани
реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план до края на годината.
Недостиг се очертава и при финансирането на социалните плащания по бюджета на министерството на труда и
социалната политика в размер на 50 млн. лева, от които 36 млн. лева за помощи за домакинства, за програми за заетост
и за гарантиране изплащане на социалните помощи в системата на социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на
дейностите по изпълнение на основните функции на министъра на труда и социалната политика.
Министерството на здравеопазването изпитва трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на
психиатричната помощ, хемодиализа, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за
финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и труднодостъпни райони, в които
липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението. Необходимите средства за тази цел са в размер
24.2 млн. лева.
По бюджета на министерството на регионалното развитие има недостиг в размер на 16.4 млн. лева, от които 13 млн. лева
за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа и 3.4 млн. лева – дължими обезщетения по отчуждаване на
имоти и разплащане на дейности по приоритетни инфраструктурни проекти.
По бюджета на МЗХ също се очертава недостиг в размер на 16.4 млн. лева за разплащане на сключени договори в частта
на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните – 5.4 млн. лева, Селскостопанска академия – 5 млн.
лева, Изпълнителна агенция по горите – 4 млн. лева, и на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лева.
По бюджета на ВСС се очертава недостиг на средства в размер на 10 млн. лева за изплащане на възнагражденията на
съдебни заседатели и за изплащане на дължими обезщетения по Кодекса на труда.
По бюджета на Министерство на правосъдието се очертава недостиг на средства в размер 5 млн. лева, от които за правна
помощ – 0.5 млн. лева, за издръжка на местата за лишаване от свобода на ГД „Изпълнение на наказанията” – 2.25 млн.
лева, и за издръжка на Главна дирекция „Охрана” – обезпечаване на конвойната дейност и осигуряване на сигурността
на магистратите – 2.25 млн. лева.
√ Размразяват възрастта за пенсия
Масовата възраст за пенсиониране ще бъде увеличена с 4 месеца от 1 януари 2015 г., като се следва механизмът,
въведен от Симеон Дянков.
Всички бюджети в социалната сфера за следващата година трябва да се правят спрямо действащото в момента
законодателство, гласи писмо от финансовия министър Владислав Горанов за бюджетирането за 2015 г.
Въпросът за нарастването на възрастта с по 4 месеца предстои да бъде разгледан и решението трябва да е съобразено с
критиките на ЕС към замразяването през 2014 г., коментираха от социалното министерство.
Нарастването на възрастта с по 4 месеца бе замразено за една година от правителството на Пламен Орешарски, но не и
отменено. Така от 1 януари пенсионната възраст за жените ще е 61 г., а за мъжете - 64.
√ БНБ сезира ЕК и ЕЦБ за Закона за гарантиране на влоговете
Днес управителят на БНБ Иван Искров изпрати писмо до председателя на Народното събрание Цецка Цачева във връзка
с внесения вчера от Михаил Миков и група народни представители Законопроект за изменение на Закона за гарантиране
на влоговете в банките.
В писмото изрично се посочва, че законопроектът няма да постигне изпълнение на основния посочен от вносителите
мотив - по-добро "регулиране на отношенията между Фонда за гарантиране на влоговете в банките, от една страна, и
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банките, БНБ и други лица в случаите на временен недостиг на средства по фонда. Напротив, приемането на
законопроекта ще предизвика негативна реакция от европейските институции в лицето на Европейската комисия (EK) и
Европейската централна банка (EЦБ), както и рискове за финансовата стабилност на страната, съобщиха от БНБ.
√ Томислав Дончев: Обмисляме да отворим авансово схеми с пари от бюджета
През 2015 г. се предвижда по европейските програми да бъдат открити процедури за предоставяне на безвъзмездно
финансиране на обща стойност над 6,8 млрд. лева.
На свое заседание специализираният Съвет за координация по управлението на средствата от ЕС към Министерски съвет
съгласува проектите на Индикативни годишни работни програми за следващата година на инструментите с европейско
финансиране в България, съобщиха от правителствената информационна служба.
Обмисляме план да отворим авансово някои схеми, които да финансираме заемообразно с пари от националния
бюджет, заяви вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев, който е председател на
Съвета за координация по управлението на средствата от ЕС в МС.
По думите му, в противен случай финансирането от новия програмен период ще се забави дотолкова, че да има риск не
само 2014 г. да бъде нулева по отношение инвестирането на средствата от ЕС у нас.
Годишните работни програми дават реалния старт на изпълнението на оперативните програми в България за периода
2014-2020 г. Предложените в тях дейности са индикативни и обхващат тези части от програмите, които са вече твърдо
договорени с Европейската комисия.
Схемите, чрез които предстои да бъде предоставено безвъзмездно финансиране директно на бенефициентите, касаят
проекти за пречистване на отпадъчни води, управление на отпадъците, превенция от наводнения и свлачища, развитие
на регионални пътища, регионална образователна инфраструктура и др. Предвидени са и процедури за рехабилитация
на жп линията "Пловдив-Бургас", АМ "Струма" - Лот 3 "Благоевград-Сандански", изграждане на трети метродиаметър на
метрото в София и др.
Процедурите, които ще предоставят финансиране чрез подбор на проекти, обхващат дейности в сферите енергийна
ефективност в МСП, подобряване на производствения им капацитет, подкрепа за иновации в предприятията и др.
Предвиждат се още схеми за модернизация на научната инфраструктура, развитие на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени, както и включване на деца със специални потребности в образователния процес. Чрез
подбор на проекти ще бъдат финансирани също и процедури за насърчаване на устойчивото рибарството и устойчивите
аквакултури, подкрепа на общата политика в областта на рибарството, както преработване на продуктите от риболов и
аквакултури.
√ Промяна в закона: Прехвърлените чрез цесия влогове в КТБ стават негарантирани
С промяна в Закона за гарантиране на влоговете в банките правителството предлага влоговете, придобити чрез цесия
след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор, да не се покриват от Фонда за гарантиране на
влоговете, съобщи Дневник.
"С текста казваме, че придобилите вземане от банката нямат право да имат претенции към фонда. Това е тежък лобизъм
в полза на фонда, който трябва да бъде защитен от това да изплати неоснователно влог на някого", коментира
министърът на финансите Владислав Горанов пред депутатите от Бюджетната комисия в отговор на реплика дали текстът
не е лобистки.
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров предупреди, че хората, които са сключвали договори за цесии,
възнамеряват да съдят държавата и изтъкват, че законът не може да важи със задна дата. "Тези сделки вече са се
случили, въпросът е как да направим така промените, че ако има дела, държавата да ги спечели", каза депутатът.
Горанов отговори, че с предлаганата промяна не се оспорва действителността на прехвърлителните сделки, а само
качеството на вложител на новия титуляр. "Не казваме, че този, който е купил вземане, не го притежава. Ние казваме, че
той не е направил влог в банка и няма право на обезщетение, а има вземане от търговско предприятие, но за съжаление
на последно място", каза министърът.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев, който изрази подкрепа за текста, поясни, че ако въпросните суми се третират като
влогове, притежателите им изпреварват поредността на останалите кредитори на банката, в това число държавата и
Фонда за гарантиране на влоговете, а това е несправедливо. "Сега този текст ги праща там, където им е мястото - на
опашката след държавата, след фонда при реализирането на масата на несъстоятелността. Това е правилно и затова го
подкрепяме", каза Цонев.
Вестник Труд
√ Новата BG икономика: Казанлъшка хидравлика на шест континента
Новата BG икономика е съвместна рубрика, подкрепена от ТехноЛогика, с твърдото убеждение, че обществото ни има
нужда от примери на проспериращи български фирми, които доказват на младите хора, че има възможности за достойна
реализация в България.
Те са новият облик на българската икономика и техните постижения осмислят тежката цена на прехода, вдъхват надежда
и национално самочувствие.
Всеки петък ще представяме компании, които реално допринасят за растежа на икономиката ни. Те не са големи, не са
популярни в общественото пространство, но са изключително витални, пазарно ориентирани, изпълнени с иновации.
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Казанлъшкият завод "M+С Хидравлик" АД е водещ световен производител на хидравлични орбитални мотори,
хидростатични кормилни серво управления и аксесоари към тях, хидравлични спирачки, и клапани, които намират
широко приложение във всички облаcти на индустрията.
Специално разработен мотор на компанията, например, помага за поддръжката на американските самолетоносачи.
Произвежданото от казанлъшкия завод устройство се вгражда в телескопичните повдигачи на специалните установки и
платформи. Подобни "супервишки" вдигащи се до 40 метра височина се използват, за да обслужат гигантските плаващи
крепости на американската армия и са задвижвани от наши хидравлични мотори.
"Това е собствена разработка на фирмата, която произвеждаме за водещата в света американска компания "Genie".
Представлява хидромотор с клапан, спирачка и пиньон", разказва с гордост инж. Христо Метларов, ръководител на
отдела за конструктивна подготовка на производството в "М+С Хидравлик" АД.
Ежедневно в завода се изработват 2000 готови изделия. Годишно от цеховете в Казанлък излизат над половин милион
продукта. 98% от тях са за износ, като фирмата е сред 5-те най-големи производители на тези продукти в света, обяснява
Метларов. За да осигури гъвкаво и бързо обслужване и отговори на изискванията на клиентите, "М+С Хидравлик" АД
развива дистрибуторска мрежа, обхващаща шест континента.
"М+С Хидравлик" е вече с 51-годишна история. Дружеството е създадено през 1963 г. като държавно предприятие,
обслужващо строителната индустрия (багери, булдозери и авто-кранове). През 1981 г. компанията стартира
производството на нискоскоростни, високомоментни планетарни хидромотори по лиценз на "Danfoss", Дания.
Споразумението изтича през 1986 и фирмата започва производство на богата гама от мотори по свой дизайн и марка, и
се превръща в един от лидерите производители на хидравлични мотори в света. През 1997 г. предприятието е
прeобразувано в акционерно дружество като основна част от капитала е притежание на "Стара планина Холд" и
"Индустриален капитал -холдинг".
В "М+С Хидравлик" работят над 1000 високо квалифицирани работници и служители, а средната работна заплата е около
800 лв., сред най-високите в региона. Освен в Казанлък предприятието разполага и с три изнесени производствени
мощности в близките села Ягода, Ветрен и Елхово. Преди две години компанията придобива и завод в съседна Сърбия.
"Произвеждаме много специфични изделия, затова държим голяма част от производството в целия свят. Дружеството
притежава 8% пазарен дял в продажбата на хидравлични продукти в световен мащаб", обяснява инж. Христо Метларов.
Вече световни марки като "Claas", "Karcher", "Atlas Copco" и много други ползват хидравлични продукти, произведени в
Казанлък.
"М+С Хидравлик" АД е първата фирма в България, сертифицирана по системата ISO 9001 през далечната 1995 г. Оттогава
ние поддържаме този световен стандарт и го надграждаме непрекъснато", споделя Метларов.
Фирмата се гордее със своя отдел "Научно техническо развитие". Висококвалифицирани специалисти отговарят за
дизайна на хидравличните изделия с нови характеристики и опции, които предлагат допълнителни ползи и
индивидуални решения на клиентите.
"Започнах работа преди 8 години. Бях на едно студентско състезание, на което се класирах във финалната фаза.
Забелязаха ме, препоръчаха ме и така се озовах тук", разказва 33-годишния Явор Стоянов. Той е родом от Търговище, но
в Казанлък е намерил своето мечтано работно място и в момента участва в разработването на нови продукти на
фирмата. За целта използва 3D софтуера SolidWorks. Разказва, че той е изключително подходящ и в голяма помощ на
проектантите, защото дава възможност предварително да се визуализират новите продукти и да се отстранят всички
забележки още преди да стартира производството. " При нас срокът за нови продукти е много важен, благодарение на
софтуера скъсяваме много този процес на разработка. Със SolidWorks Simulation се правят лесно анализи и изследвания
на материали, на механика ", казва Стоянов, който вече е ръководител на собствен проект.
"Харесва ми работата, харесва ми възможността да мислиш нещо, да си го представиш, след това да го начертаеш,
изчислиш, проектираш и най-накрая да го хванеш в ръце и да видиш, че работи", разказва младият специалист.
"Основно предимство на компанията е предлагането на високотехнологични хидравлични решения според
специфичните нужди на клиентите, отговаряйки на техническите им изисквания ", пояснява инж. Христо Метларов.
Стратегията за развитие на "М+С Хидравлик" АД е изцяло насочена към технологичното модернизиране на
производството.
В резултат на изпълнение на редица проекти по оперативна програма "Конкурентноспособност" успяват да внедрят в
производството общо 22 машини и технологично оборудване на стойност близо 17 млн. лв., от които 50% са
финансирани със собствен капитал.
"В завода има възможност за развитие, но както в почти всички сфери на производства в България имаме проблем с
намирането на обучени кадри, особено на специалисти инженери", казва инж. Христо Метларов. Компанията инвестира
дългосрочно в обучението и квалификацията на кадрите в дружеството. Осигурени са средства за стипендии на изявени
ученици от професионалните гимназии в Казанлък. Втора година заводът работи и по проект за учебна практика, по
който учениците получават практическа подготовка в завода под зоркия поглед и наставления на най-добрите
специалисти. Компанията е в тясно сътрудничество и с висшите технически университети в София, Русе и Габрово.
В дружеството има зала за тенис на маса, стрелба и фитнес. Разполагат с открита модерна спортна площадка за футбол и
волейбол.Спортисти от завода участват в лекоатлетически щафети, състезания по ориентиране, кросове, футболни,
баскетболни, стрелкови, ски и шахматни турнири, първенства по авиомоделизъм и постигат много успехи. Тази годна
футболният отбор на казанлъшката фирма "М+С Хидравлик" АД спечелил първото място на 11-тия Международен
работнически спортен фестивал, който се провежда ежегодно в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена".
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√ България и Румъния ще разработват съвместни туристически продукти
Румъния е ключов туристически пазар и партньор за България и ние винаги с удоволствие посрещаме гости от северната
ни съседка. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на официалния старт на есенното туристическо
изложение The Tourism Fair of Romania (TTR) в Букурещ. В церемонията за откриването участваха румънският министър на
малките и средни предприятия, бизнес средата и туризма Флориан Жиану, президентът на Румънската търговскопромишлена палата Михай Дарабан, представители на туристически организации и бизнеса от близо 30 държави.
На срещата си с министър Жиану Николина Ангелкова подчерта, че двустранните отношения в сектора имат добри и
дълги традиции, а България е много популярна сред румънците като дестинация за морски и зимен туризъм. Двамата
министри се споразумяха в най-скоро време да се проведе съвместна среща, на която да се обсъдят възможностите за
промотиране на общи туристически продукти, които да привлекат повече посетители от далечни пазари – например Азия
и по-конкретно Китай, Япония, Индия и др. Тази инициатива е горещо подкрепена от бранша, стана ясно и от думите на
Корина Мартин, президент на Федерацията на туристическите асоциации на Румъния.
България и Румъния се споразумяха също да продължат добрата традиция на двустранните бизнес дискусии „b2b“
между туроператори, хотелиери и ресторантьори, което е предпоставка за привличане на повече туристи и за развитие
на деловите контакти като цяло, съобщи министър Ангелкова. Тя постави акцент и върху съвместните усилия за развитие
на общи туристически продукти за Дунавския регион. Ангелкова подчерта, че р. Дунав като един общ проект е важна
предпоставка за откриване на нови възможности и предизвикателства пред туризма и развитието на бизнес отношенията
между двете страни. Тази политика ще доведе и до устойчив ръст на румънските туристи у нас, каза още Ангелкова.
Българският министър даде интервюта за местни медии, в които подчерта, че Румъния е сред водещите туристически
пазари и ключов за страната ни. Тя специално покани румънските фирми и туристи на ски в Банско, където предстоят
стартовете от Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени в края на февруари и началото на март 2015 г.
Радваме, че румънските гости оценяват огромния потенциал за целогодишен туризъм на страната ни, поясни Ангелкова.
В тазгодишното издание на TTR на българския щанд участват 15 туристически фирми, браншови организации и общински
администрации. Фокусът в представянето ни е поставен върху новите туристически продукти с изключителен потенциал
за растеж – СПА и уелнес, културно-исторически маршрути, гурме и др.
√ Болниците с нов рекорд на дълговете - 410 млн. лв.
Лекари: Само от пациент в реанимация на ден задлъжняването е 200 лв.
Дълговете на болниците пак счупиха рекорд.
Към 1 август т. г. общите задължения на държавните и общинските лечебни заведения бяха стигнали максимум от 407,3
млн. лв., а към 30 септември новото "постижение" е от 410,23 млн. лв. Увеличението спрямо 30 септември 2013 г. е с 31
млн. лв. или с 8%, показва справка на здравното министерство за "Труд".
Държавните болници са натрупали 320,72 млн. лв., което е с 32,8 млн. лв. повече спрямо 30 септември м. г. Докато
общите дългове на общинските болници са стопени с 1,84 млн. лв. спрямо сравнявания период м. г.
От общите задължения 160,468 млн. лв. са просрочените борчове на лечебните заведения. Само една четвърт (29,57 млн.
лв.) от тях са на общинските болници, а останалите са на държавните.
До трупането на борчове се стига заради залаганото недофинансиране на здравеопазването, но и защото НЗОК плаща с
месеци по-късно надлимитното лечение. А както тя самата съобщи - някои болници отчитат дейност от 265% повече над
тавана. ДОт две години пък сумите, които касата плаща за интензивно лечение, са наполовина орязани и трупането на
борч само на ден за пациент в реанимация е около 200 лв.У, алармираха от университетските болници.
В последните години (сравнения се правят от 2006 г., откакто има 300 клинични пътеки) всеки нов ДмаксимумУ се
задържа за няколко месеца и бързо бива разбит. По времето на първия кабинет на ДБорисовУ ДвърхътУ бе от 378 млн.
лв., при служебното правителство на Марин Райков стигна 388 млн. лв., а при Пламен Орешарски Ц 389,7 млн. лв.
Новият екип на МЗ обеща безкопромисност, ако директори на болници са небрежни в управлението си, т.е. ще има
уволнения.
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√ Дефицитът през 2015 г. ще е под 3%, обеща Горанов
Ако приходите в последните месеци на годината се увеличат, "дупката" в бюджета за 2014 г. може да намалее под
3.7%
Бюджетният дефицит за 2015 г. ще е под 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това заяви финансовият
министър Владислав Горанов по време на заседанието на временната комисия по бюджет и финанси в четвъртък. На нея
е приета на първо четене и актуaлизацията на бюджета за 2014 г. Два дни по-рано министърът отказа да каже дали
слизането под 3-процентната граница ще е възможно през следващата година. Той обясни само, че приемливата
годишна консолидация (свиване на разходите) е 0.5 процентни пункта.
Ревизия на бюджета
В приетата вчера ревизия на бюджета се предвижда дефицитът по консолидираната фискална програма да бъде 3.7% от
прогнозния БВП (2.993 млрд. лв.). По време на дебатите финансовият министър отново каза, че до необходимостта от
актуализация се е стигнало основно заради грешно планиране на приходите. В първоначалния вариант на бюджет 2014
беше заложен ръст от 11% на приходите при очакван икономически ръст от едва 1.8%. Най-голямо е изоставането при
акцизите (300 млн. лв.) и ДДС (600 млн. лв.). Общото неизпълнение на приходите ще бъде 1.062 млрд. лв. и трябва да
бъде покрито с поемането на нов държавен дълг. Правителството планира да вземе още 4.5 млрд. лв. през тази година.
Новият заем ще бъде използван освен за покриване на непредвидения дефицит за ликвидна подкрепа за банковата
система (2.9 млрд. лв.) и за допълнителни харчове на министерствата (близо 280 млн. лв.). Преди дни Горанов заяви, че
ще се използват и вътрешни, и външни източници на финансиране.
Горанов заяви, че актуализацията не отразява собствените му виждания за управление на публичните финанси, но "за да
остане държавата коректен платец", е трябвало да бъде внесена и приета в този вид. "Това е узаконяване на вече
направените разходи и неблагополучията на едно управление, което не постигна целите си", каза той.
Финансовият министър каза, че дори при оптимистичното планиране приходите за 2014 г. (близо 2 млрд. лв. над нивото
от 2013 г.) са можели да се изпълнят, ако в началото на тази година са били предприети необходимите нормативни
поправки от гледна точка на приходните агенции. Горанов обеща да се предприемат законови промени и Наредба №3 за
специфичните измервателни уреди на акцизните стоки да заработи. Тя беше отменена от кабинета "Орешарски" с
довода, че се натоварва бизнесът с допълнителни разходи. Наредбата изисква от складодържателите на акцизни стоки
да имат специфични измервателни уреди, чрез които митническите органи ще осъществяват по-строг контрол.
"Това, което направи предишното правителство, е да лиши приходните администрации от възможността за контрол.
Упреците към колегите от опозицията трябва да бъдат в посока, че те разградиха двора", каза Горанов. Той обеща
инструментариумът за контрол върху събираемостта на акциза и ДДС да бъде върнат на приходните агенции, така че
"държавата да има сили да се пребори за своето".
Малко оптимизъм
Румен Гечев, депутат от БСП, коментира, че неизпълнението на планираните приходи може да бъде по-малко от
заложените в актуализацията. Той смята, че в последните месеци от годината потреблението традиционно се увеличава,
а оттам постъпленията от ДДС и акцизи вероятно ще се повишат. Това в крайна сметка може да рефлектира като помалко неизпълнение на приходите в бюджета и по-малък дефицит в края на годината. Според финансовия министър
обаче това е малко вероятно. Все пак той обеща, че ако приходите се окажат повече от планираното, с тях ще се покрие
част от дефицита. "Ако намалим дефицита на касова основа под 3.7%, тогава вероятно дефицитът на начислена база ще
падне под 3.5%. Тогава ще имам аргументи да водя разговори с Европейската комисия (ЕК) да не стартират процедура по
свръхдефицит", обясни Горанов.
Почти всички депутати от парламентарно представените партии подкрепиха актуализацията на бюджета. Тя беше
определена като неизбежна. Народните представители обаче се обединиха около мнението, че свръхдефицит трябва да
има само през тази година, а държавата трябва да предприеме сериозни мерки за консолидация. Мартин Димитров от
Реформаторския блок заяви, че гледа на актуализацията като на изключение. "Свръхдефицитът не бива да се повтаря
през следващите години", категоричен е той. На това мнение е и Mенда Стоянова (ГЕРБ). От БСП също я подкрепиха, но
въпреки това гласуваха против ревизията.
Вестник Преса
√ Бюджетната комисия одобри актуализацията на бюджета
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че найсериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в МВР
България ще вземе дълг от 4,5 млрд. лева. Това е залегнало в актуализация на бюджета, който временната комисия по
бюджет и финанси прие днес. От дълга 2 млрд. лева отиват във Фонда за гарантиране на влоговете за изплащане на
гарантираните депозити на вложители в КТБ, предаде Дарик.
Останалите пари ще бъдат за подкрепа на банките и за попълване на хазната. Със 100-те млн. лева за Здравната каса, тя
ще започне на чисто догодина. Дефицитът става 3,7%.
Министърът на финансите Владислав Горанов беше категоричен, че законопроекта за актуализация не отразява
вижданията му за управление на публичните финанси, но показва визията за честна и консервативна политика. Той
оправда критиките за достигането на дефицита до 3,7%, което е повече от заложеното в европейските критерии.
Мотивите, които изложи, са че не може да се свали дефицита под 3%, каквито са европейските изисквания, чрез
6

орязване на разходите, защото заради натрупаните проблеми в отделните системи е необходимо държавата да бъде
коректен платец.
Според него проблемите в бюджета се дължат на завишените очаквания за приходи. „Най-голямото неблагополучие по
отношение на бюджета за 2014 г. очаквано идва от твърде оптимистично планираната приходна част на бюджета. Тя
можеше да се изпълни, но това изискваше сериозни усилия, както от нормативна гледна точка, така и от гледна точка
управление на приходните администрации. Това не се състоя. Резултат е този - над 1,6 млрд. лв. по-малко приходи, от
колкото министър Чобанов беше предложил”, заяви Горанов.
Депутатите приеха проекта на закона за актуализацията на Бюджет 2014 без нито един глас против. Финансовият
министър коментира и Бюджет 2015: „Понеже изпуснахме срока, заради политическия цикъл, да внесем бюджета за
2015, той ще бъде с дефицит под или равен на 3% от брутния вътрешен продукт”.
Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110
млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за издръжка на системата на МВР за 2014 година. Оптимизирането и
преструктурирането на разходите на МВР може да се осъществи единствено чрез структурирани реформи в
министерството, което не може да се случи в краткосрочен план да края на годината.
Недостиг се очертава и при финансирането на социалните плащания по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика в размер на 50 млн. лв.
Министерството на здравеопазването изпитва трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на
психиатричната помощ, хемодиализата, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за
финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и труднодостъпни райони, в които
липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението. Необходимите средства за тази цел са в размер
24.2 млн. лева.
По бюджета на Министерството на регионалното развитие има недостиг в размер на 16.4 млн. лева.
По бюджета на МЗХ също се очертава недостиг в размер на 16.4 млн. лева за разплащане на сключени договори.
По бюджета на Министерство на правосъдието се очертава недостиг на средства в размер 5 млн. лева.
√ Поправка в закона предлага: Прехвърлените чрез цесия влогове в КТБ да станат негарантирани
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров предупреди, че хората, които са сключвали договори за
цесии, възнамеряват да съдят държавата и изтъкват, че законът не може да важи със задна дата
С промяна в Закона за гарантиране на влоговете в банките правителството предлага влоговете, придобити чрез цесия
след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор, да не се покриват от Фонда за гарантиране на
влоговете, съобщава "Дневник".
"С текста казваме, че придобилите вземане от банката нямат право да имат претенции към фонда. Това е тежък лобизъм
в полза на фонда, който трябва да бъде защитен от това да изплати неоснователно влог на някого", коментира
министърът на финансите Владислав Горанов пред депутатите от Бюджетната комисия в отговор на реплика дали текстът
не е лобистки.
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров предупреди, че хората, които са сключвали договори за цесии,
възнамеряват да съдят държавата и изтъкват, че законът не може да важи със задна дата. "Тези сделки вече са се
случили, въпросът е как да направим така промените, че ако има дела, държавата да ги спечели", каза депутатът.
Горанов отговори, че с предлаганата промяна не се оспорва действителността на прехвърлителните сделки, а само
качеството на вложител на новия титуляр. "Не казваме, че този, който е купил вземане, не го притежава. Ние казваме, че
той не е направил влог в банка и няма право на обезщетение, а има вземане от търговско предприятие, но за съжаление
на последно място", каза министърът.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев, който изрази подкрепа за текста, поясни, че ако въпросните суми се третират като
влогове, притежателите им изпреварват поредността на останалите кредитори на банката, в това число държавата и
Фонда за гарантиране на влоговете, а това е несправедливо. "Сега този текст ги праща там, където им е мястото - на
опашката след държавата, след фонда при реализирането на масата на несъстоятелността. Това е правилно и затова го
подкрепяме", каза Цонев.
Вестник Сега
√ Кметове и областни ще разрешават големи строежи
Според Лиляна Павлова заради сливането на МРР и МИП спешно трябва да се променят 64 закона
Кметове и областни управители ще съгласуват и одобряват големи инфраструктурни проекти. Това ще стане възможно,
след като бъдат приети промените в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които вчера минаха на първо четене
във временната правна комисия в парламента. Депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ
внесоха в сряда спешните промени, за да не се блокира инвестиционната дейност в страната и работата на самите
ведомства.
Основният пакет промени в ЗУТ са във връзка с връщането на отделеното през лятото на миналата година Министерство
на инвестиционното проектиране в структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Заедно с тези поправки обаче има една по-съществена, която връща съгласуването и одобряването на инвестиционни
проекти за строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 млн. лв., финансирани с публични
средства, на общинските или областни администрации. Те ще могат да издават и разрешителните за строеж на тези
обекти. Става дума за магистрали и главни пътища, водопроводни мрежи, пречиствателни станции.
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Регионалният министър Лиляна Павлова поясни вчера пред комисията, че по същество проектите за над 10 млн. лв. "се
връщат на местните власти". При създаването на Министерство на инвестиционното проектиране тези правомощия им
бяха отнети. Само започнатите дейности по инвестиционни проекти ще се довършват от министъра на регионалното
развитие. На негово подчинение се връщат ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
За законопроекта гласуваха 13 от членовете на комисията, четирима се въздържаха. Преди това Мая Манолова от БСП
поиска точката да отпадне от дневния ред, защото от постъпването й не са минали 24 часа и депутатите нямали време да
се запознаят със законопроекта, но искането бе отхвърлено.
Според Лиляна Павлова заради сливането на министерствата са нужни промени в 64 закона, които се отнасят до
дейността на министъра на регионалното развитие. Сред тях са законите за пътищата, за кадастъра, за българското
гражданство, за камарата на архитектите и инженерите.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
"Държавата трябва да си плаща сметките. Трябва да си върне доброто реноме". Това заяви инж. Светослав Глосов, шеф
на Камарата на строителите в България, при обсъждането на актуализацията на бюджета във временната парламентарна
комисия вчера. Според него задълженията на общините в сектор "Строителство" са близо 1 млрд. лв. Въпреки
преведените от бюджета пари по спрените оперативни програми всяка втора компания има забавени плащания към
други фирми, а всяка седма - към своя персонал. "Идва краят на годината - дали ще оставим пак хората без заплати?",
попита Глосов и допълни: "Проблемът е сериозен и води до напрежение, което не е добре за държавата".
Вестник Класа
√ Депутатите одобриха свръхдефицита в бюджета
Временната парламентарна бюджетна комисия одобри в четвъртък предложената от новия кабинет на Бойко Борисов
актуализация на бюджета за 2014 г., предвиждаща свръхдефицит от 3.7 процента от брутния вътрешен продукт. С
гласовете на 13 депутати, петима "въздържали се" и нито един против, комисията прие мотивите на финансовия
министър Владислав Горанов, че така ще може държавата да се разплати на фирмите, което ще е в помощ на
икономиката, и ще "узакони плащането на сметката", натрупана от правителството на Пламен Орешарски. Горанов също
така обеща бюджетът за 2015 г. да е в рамките на разрешения от Европейския съюз дефицит от 3 процента и дори под
него. "Чува се от различни страни да свалим дефицита под 3 %, да свием разходите - да и ние го искаме и ще го
направим, но сега държавата трябва да бъде коректен платец", каза Владислав Горанов по време на дискусията в
комисията. Той призна като порочна прилаганата от предишни кабинети, включително предишния на Борисов, в който
той бе зам.-финансов министър, практика да се бави връщането на ДДС. Министърът похвали кабинета "Орешарски", че
е променил това и обеща да продължи бързото изплащане на дължимите от държавата на фирмите пари.
Горанов разясни, че в актуализацията са предложени стъпки за намаляване на разходите там, където е възможно,
решаване на най-неотложните проблеми в отделни системи и текстове, свързани с преодоляване на неблагополучията в
банковата система от лятото. "Необходимо е осигуряването на нужното финансиране, така че държавата да гарантира, че
в началото на декември всеки български гражданин, който е бил вложител в КТБ, ще си получи достъп до средствата",
заяви Горанов. "Можеше да не внесем актуализация, тогава държавата щеше да спре да плаща. Сега узаконяваме
сметката, но не на новото правителство. Свръх дефицитът не е виждането ни за фискалната позиция, неизпълнението на
приходите също, но сме длъжни да узаконим случващото се през изминалата една година", каза още министърът.
Той обясни, че ако приходите в бюджета до края на годината се окажат по-големи от очакваното, те ще бъдат насочени
към намаляване на планирания дефицит от 3.7%, който застрашава страната ни от наказателна процедура на
Еврокомисията.
"Ако успеем да свием дефицита под 3.7%, то дефицитът на начислена основа ще падне под 3.5% и тогава ще имам
аргументи за защита на България пред Еврокомисията за нестартиране на процедура за свръхдефицит", смята Горанов.
По думите му проблемът с бюджета за 2014 г., изготвен от кабинета "Орешарски" е в твърде оптимистично планираната
приходна част на бюджета. Това бе коментирано и от редица бизнес организации в края на миналата година при
дискусиите за финансовата рамка за тази година.
По думите на Горанов, приходите, предвидени от предишното правителство, е можело все пак да се изпълнят, но при
сериозни ,усилия, които не са били положени. "Резултатът е над 1.060 млрд. лв. по-малко приходи, отколкото министър
Чобанов беше предложил. Не можаха да се овладеят и проблемите в здравеопазването. Прие се Закон за МВР,
финансово необезпечен, който разду разходите в системата на МВР", посочи финансовият министър.
Той обясни още, че му е трудно да защитава внесената актуализация на бюджета, защото тя не отразява нито едно от
вижданията му за начина, по който трябва да се управляват публичните финанси.
"Този законопроект го внасяме само за да отразим виждането си как трябва да се прави политика - честно,
консервативно. И пазейки държавата като коректен платец. Ако нямахме идея, че натрупаните проблеми в отделните
системи трябва да бъдат решени и финансирани, нямаше да внесем такава актуализация", посочи Горанов.
При обсъждането депутатът от БСП Румен Гечев направи забележка, че липсват обяснения какво е довело до
неизпълнение на приходите и допълни, че по негова информация има значително подобрение на постъпленията в
хазната през 2014 г спрямо 2013 г.
Според одобрената ревизия на бюджета МВР ще получи допълнително 125.7 млн. лв., нужни му за издръжка, след като
предишният парламент прие законови поправки, увеличаващи заплатите и осигуровките в системата, но без за това да
бяха предвидени средства в бюджета. Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се
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осъществи единствено чрез структурирани реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план до
края на годината, аргументират се от финансовото ведомство.
На Министерството на труда и социалната политика се дават допълнителни 50 млн. лева, от които 36 млн. лева за
помощи за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на социалните помощи в системата на
социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на дейностите по изпълнение на основните функции на министъра на
труда и социалната политика.
Министерството на здравеопазването получава 24.2 млн. лв. заради недостиг на пари за психиатричната помощ,
хемодиализа, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за финансово подпомагане
на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и труднодостъпни райони, в които липсата на здравни звена
представлява сериозен риск за населението.
За зимно поддържане са дават 13 млн. лв., а други 3.4 млн. лв. се предоставят на регионалното министерство за
отчуждаване на имоти и разплащане на дейности по приоритетни инфраструктурни проекти.
На земеделското министерство се отпускат 16.4 млн. лева за разплащане на сключени договори от нейни агенции.
ВСС ще получи 10 млн. лева за изплащане на възнагражденията на съдебни заседатели и за изплащане на дължими
обезщетения по Кодекса на труда, а правосъдното министерство – 5 млн. лв., за издръжка на затворите и за охрана на
магистрати.
Вестник Дневник
√ Калфин предлага да се въведе и почасова минимална заплата
Вицепремиерът Ивайло Калфин смята, че трябва да се даде възможност на работодателите да наемат почасово
служители, като за целта в законодателството се предвиди и минимална почасова заплата. Тя според него трябва да е 4
лв., което е два пъти повече от сумата, която би се получила, ако актуалната минимална заплата се раздели на часове.
Това заяви самият той в сутрешния блок на "Нова телевизия". Калфин напомни, че тази идея присъства в предизборната
програма на АБВ.
Калфин каза още, че се надява през следващата година правителството да обсъди отново проблемите на пенсионната
система, за да се вземе дългосрочно решение за възрастта за пенсиониране, размера на социалните осигуровки и т.н.
В отговор на въпрос той посочи, че не е склонен да подкрепи връщането на приетия при предишното правителство на
ГЕРБ модел, при който с всяка година трябваше да започне да се вдига възрастта за пенсиониране с 4 месеца за трета,
най-масовата, категория труд.
Според вицепремиера обаче решението, което трябва да се вземе, трябва да е обвързано с демографските особености,
със състоянието на социалните фондове, с размера на осигуровките. Калфин припомни, че през последните 15 години
социалните осигуровки непрекъснато са били намалявани, което частично обяснява и дефицита в пенсионната система.
На други въпроси като увеличаване на пенсиите, подпомагането на семействата с деца и др. Калфин не представи
конкретни планове с аргумента, че правителството е едва на няколко дни и предстои да се обсъждат всички тези
въпроси.
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