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√ Ще се счупи ли „трикракото столче” на пенсионния модел?
С „демократичния избор” се цели временно запушване на дупки
И тези управляващи явно са късогледи. Дошли на власт с идеите за реформи, са решили, че от тях започва летоброенето.
Очертава се обаче не положителен резултат, а разрушаване на нещо направено и проработило успешно още от зората на
демокрацията до днес. Въпросът е дали бавно и полека ще се счупи „трикракото столче” на пенсионния модел. Ще
загубят или ще спечелят днешните и утрешните пенсионери? Става дума за мислене за днес, но и в перспектива, много
години напред по въпрос, който засяга всички български граждани. Това е опит за смяна на тристълбовия модел на
пенсионното осигуряване, въведен през 2000 г. и получил признанието на международни институции, твърдят хората от
частния пенсионен бизнес. Според тях решението е с временен фискален ефект. Според бизнеса с решението между
правителството и синдикатите, взето за няколко часа в неделя, 14 декември 2014 г., и прието със закон в рамките на шест
дни - на 19 декември, се слага краят на тристълбовия модел, а осемте милиарда лева, натрупани по личните партиди на
осигурените, ще бъдат изхарчени. Поставя се под съмнение стабилността и прогнозируемостта на капиталовите системи
и се дава лош сигнал за осигурените българи, които губят и бездруго крехкото доверие към системата.
Припомняме, че управляващите - ГЕРБ и ДПС, на 19 декември 2014 г. гласуваха и приеха само със своите гласове на
второ четене поправките в Кодекса за социално осигуряване в рамките на 6 дни, без предварителни анализи и разчети.
Промените дават възможност на осигуряващите се, родените след 31 декември 1959 г., свободно да изберат дали да се
осигуряват и в универсален пенсионен фонд (УПФ), или изцяло само в Държавното обществено осигуряване. Освен това
навлизащите на трудовия пазар от следващата година ще трябва изрично да посочат частен пенсионен фонд, ако не
искат осигуровките им да отиват в НОИ. Те ще имат срок от една година за това. Веднъж преминали в НОИ, парите няма
да могат да се връщат обратно в частните пенсионни фондове.
Може би с тази възможност „за избор” - частично държавно и частно осигуряване или изцяло държавно - се прави завой
повече към европейския модел пенсионно осигуряване. В повечето европейски страни при схемите за пенсиониране се
прилагат дефинирани (определени) размери на пенсионните възнаграждения. Това значи, че пенсионните права се
определят във връзка с получаваните доходи от работещите преди пенсиониране и годините натрупан стаж, без да
съществува директна връзка с тяхното финансово участие и реален или абстрактен акумулиран капитал.
Мениджърите на пенсионноосигурителните компании у нас се опасяват, че това се прави, за да се запуши дупката в
бюджета на НОИ, за да могат днешните управляващи да изхранят измършавелите невинни днешни пенсионери с
вноските за утрешните пенсионери. И това няма да е „демократичен избор” на хората, а без избор, казват финансисти,
поради невежеството, безхаберието или инерцията главно на младите хора - именно на това се разчита. Не се мисли, че
води до хаос не само в пенсионната система, а и в целия капиталов пазар.
Нещата не са лесни за разбиране. Защото колцина българи разбират от капиталови системи, инвестиране на активите на
пенсионни фондове - някак сложно им се вижда и мъгливо. И си е така. А и след като се издъни голяма българска банка,
може би ще предпочетат да захапят „държавната цицка”, т.е. вместо да спестяват и за втора пенсия в частен пенсионен
фонд, колкото и малка да е тя, просто да си останат само с една държавна. Грешка ще е, обясняват от частните
пенсионни фондове, за тези, които пък от универсален фонд ще прехвърлят натрупаните си пари в НОИ, като по този
начин един път ще загубят натрупаните лихви (доходност) по втората си бъдеща пенсия и втори път, ако, не дай Боже, си
отидат от този свят, преките им наследници няма да наследят парите в индивидуалната партида за втора пенсия.
Но пък медалът има и обратна страна - малко, малко, ама сигурно - държавна пенсийка. Защото в НОИ държавата
гарантира, обясняват от държавната институция, че ще получаваш пенсия със сигурност дори да тресне нова световна
финансова криза, като тази през 2008 г., когато единствено частните пенсионни фондове пострадаха и им трябваше
време от няколко години да се стабилизират. Все още се бавят регулациите за въвеждане на Гаранционен фонд,
обезпечаващ запазването на размера на направените от осигурените лица вноски в универсалните и професионалните
пенсионни фондове, независимо че се работи по това през последните две години в Комисията за финансов надзор. Този
Гаранционен фонд е особено важен, защото, ако някой частен пенсионен фонд или пенсионноосигурително дружество
изпадне в несъстоятелност, активите му ще се поемат от останалите пенсионни дружества.
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Трябва да се знае обаче, че НОИ е солидарна система и човек няма своя индивидуална партида, а всичко отива в общия
кюп - т.е. сегашните работещи плащат пенсиите на пенсионерите. А не е както в универсалния пенсионен фонд за
родените след 31.12.1959 г. по лични партиди на осигурените лица, които партиди могат и да се наследяват.
Допълнителното пенсионно осигуряване в България се осъществява чрез участие в четири вида пенсионни фондове:
задължителни универсални пенсионни фондове (УПФ) и професионални пенсионни фондове (ППФ), доброволни
пенсионни фондове (ДПФ) и доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС).
От работодателските организации реагираха отрицателно на предложението. Българската стопанска камара определи
като сепаратистко споразумението със синдикатите, в което са включени пет точки, целящи промени в осигурителната
система. Не можем през сравнително кратък от историческа гледна точка период от 15 години да правим такива
радикални завои в една от ключовите обществени системи, заявиха от камарата. Още повече такива криволичения да се
правят в отсъствието на една от страните - работодателите, които впрочем внасят по-големия дял от осигурителните
вноски.
Именно разликите в двата принципа на осигуряване - в частен пенсионен фонд и в държавен институт, създават
неравнопоставеност между УПФ и НОИ. Това поставя частните фондове в неизгодна пазарна позиция и опасността те да
изгубят клиентите си практически води към тяхната ликвидация и е директен удар върху модела на тристълбовата
пенсионна система. Отказът от капиталовия принцип на осигуряване представлява плавна ликвидация на фондовия
пазар в България - заплашиха от БСК. Може да се прогнозира срутване на стойността на ценните книжа, обезценяване на
акциите на редица публични компании с тежки последствия за българската икономика. Всичко това със сигурност ще
доведе и до срутване на кредитния рейтинг на страната ни.
Комисията за финансов надзор счита за изключително вредни множеството твърдения и изказвания в публичното
пространство, направени от различни представители на политически партии, на синдикати, на работодателски
организации и народни представители, че средствата на осигурените лица в пенсионните фондове са „изчезнали”, са
„присвоени” или „загубени” и др. подобни манипулативни внушения - се твърди в специално прессъобщение. Подобен
тип говорене не само е безотговорно и невярно, но е и вредно и опасно за финансовата стабилност у нас. При
осъществяване на дейността си по отношение надзор над пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове
КФН изпълнява стриктно законовите изисквания и гарантира, че до момента средствата на пенсионните фондове се
инвестират единствено и само в позволените от Кодекса за социално осигуряване (КСО) финансови инструменти при
строго спазване на ограниченията за всеки един финансов инструмент, което предопределя стабилността на пенсионните
фондове в дългосрочен план. Постоянно и стриктно се осъществява надзор над дейността на пенсионноосигурителните
дружества и управляваните от тях фондове с цел защита на интересите на осигурените лица. Управление „Осигурителен
надзор” на комисията упражнява ежедневен контрол за законосъобразност на дейността на пенсионноосигурителните
дружества, фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и банките попечители. Той се осъществява по два начина
- дистанционно и чрез проверки на място, които според обхвата си са общи и тематични.
Средствата на УПФ се инвестират в България и в чужбина. Към 30.09.2014 г. тези инвестиции са както следва: държавни
ценни книжа - 2 363 081 хил. лв. (в т.ч. 1 511 930 хил. лв. чужди), корпоративни облигации - 930 635 хил. лв. (от които 622
711 хил. лв. чужди), общински облигации - 80 069 хил. лв. (71 155 хил. лв. чужди), акции, права и дялове - 1 740 636 хил.
лв. (от които 925 079 хил. лв. чужди), банкови депозити в страната - 514 910 хил.лв., инвестиционни имоти в страната 146 012 хил. лв. Освен инвестиции в тези инструменти част от активите на УПФ са под формата на парични средства - 561
494 хил. лв., и краткосрочни вземания - 75 798 хил. лв.
„Пенсионните фондове няма да се дестабилизират с промяната на пенсионния модел. Това пък каза пред журналисти в
парламента председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова преди дебата за Бюджет 2015 в ресорната комисия.
- Над 50% от осигуряващите се в частен пенсионен фонд не са го избрали, а са насочени по служебен път. Сега е същото,
само че този път служебното разпределение ще бъде за НОИ, ако няма активна заявка на осигуряващия се“, обясни тя. От
думите й става ясно, че тези, които за първи път започват работа, ще имат едногодишен срок, в който да изберат частен
фонд. Ако не го изберат, автоматично вноските им за пенсии ще отиват в НОИ.
Тя изчисли, че от 8-те млрд. лв., натрупани в пенсионните дружества, 20 на сто са в кеш и са по думите й „абсолютно
ликвидни“. Същото важи и за парите, инвестирани в колективни инвестиционни схеми. И понеже капиталовият пазар е
доста слаб, нищо отрицателно няма да последва за него.
Не така мислят обаче от Асоциацията на индустриалния капитал, Българската асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване, Българската асоциация на управляващите дружества, Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел и Асоциацията на
директорите за връзки с инвеститорите в България. Тези асоциации са депозирали своите възражения до Росен
Плевнелиев, Бойко Борисов, Цецка Цачева, Менда Стоянова, Петър Кънев, Ивайло Калфин и Владислав Горанов.
Предложенията за промени в КСО, които ще насочат към НОИ осигурителните вноски, които осигурените лица и
работодателите понастоящем превеждат на УПФ, ще премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика
ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел
на националното стопанство и ще върнат страната към чисто солидарен модел на пенсионно осигуряване, се казва в
писмото до управляващите.
Асоциациите, свързани с капиталовия пазар, алармират, че не само се поставя под въпрос съществуването на
пенсионната система, но и целия капиталов пазар в България. Под удар ще се окажат и публичните финанси, доколкото
пенсионните фондове като най-големи инвеститори в държавни ценни книжа няма да имат достатъчно ресурс за
инвестиране в инструменти, издадени от българската държава, и то не само ДЦК, но и всякакви дългосрочни
инвестиционни инструменти, които държавата в партньорство с частния бизнес би могла да издава за финансиране на
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крупни инвестиционни проекти. Ще се унищожи и доверието в капиталовия пазар, нещо, което не се случи дори в
условията на глобалната финансова криза и последвалата банкова криза в страната. Вторичните трусове от такава
политика ще се отразят на всички институции, опериращи на пазара, и би довело до отдръпване на портфейлни и
стратегически инвеститори.
В специална декларация БАДДПО също алармира своето несъгласие с предложенията. В нея се отбелязва, че с
промените всъщност не се предлага истинско право на избор и конкуренция между солидарни и капиталови схеми,
което би означавало възможност за равен избор - т.е. всеки осигуряващ се българин да може да реши дали цялата
вноска за пенсионно осигуряване от 29.8% да бъде превеждана в солидарния фонд или в капиталова схема. Освен това в
декларацията се акцентира върху основните проблеми, които остават нерешени - влошаващата се демографска
структура, ниската събираемост на осигурителни вноски и злоупотребата със средства от осигурителната система.
АНКЕТА
Никола Абаджиев, председател на УС на БАДДПО
Още от началото на дейността ни от 1994 г., както и от 2000 г. със създаването на надзорния орган Държавна агенция
„Осигурителен надзор”, има сериозен контрол от страна на държавата върху нашия бизнес. Регулациите са сериозни. В
областта на инвестициите всяка сделка се контролира от КФН. В нашата асоциация има създадени т.нар. „центрове за
ценова информация”, които обединяват информацията от инвестициите в отделните видове инструменти от страна на
пенсионноосигурителните дружества. Оценката за различните фондове се прави ежедневно на базата на единни цени и
има пълна сравняемост на оценката на активите на пенсионните фондове.
Николай Марев, главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК - Родина” АД
Нашата компания управлява четири фонда - Универсален пенсионен фонд (УПФ); Професионален пенсионен фонд
(ППФ); Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. В „ДСК - Родина”
няма „свързани лица”, в които компанията инвестира. Нямаме наложени мерки от КФН. През 2013 и 2014 г. имахме две
специализирани проверки, които се концентрираха върху нашите инвестиции и инвестиционните ни портфейли. Имаше
дребни препоръки, но не и забележки и нарушения на закона и разпоредбите на КФН по отношение на това как
инвестираме и какви хеджиращи инструменти използваме в чужбина, т.е. на външните пазари (хеджиране на лихвени и
валутни рискове).
Анастас Петров, изпълнителен директор на ING Пенсионно осигуряване
Нашият основен закон Кодексът за социално осигуряване (КСО) много ясно дефинира класовете активи, в които можем
да инвестираме; определя количествени и качествени ограничения, в т.ч. и да не се инвестира в „свързани лица”. Има
специални изисквания за кредитния рейтинг на банките, в които можем да инвестираме средствата, за процента, в който
можем да локираме активите в различни класове като акции, облигации на местни и международни пазари. Конкретни
изисквания за това, че акциите трябва да бъдат членки на определени индекси; облигациите да са регистрирани на
фондови борси (т.е. да са публични). Регулацията е изключително строга и КФН на ежедневна база получава по 10 отчета
на ден за всеки пенсионен фонд с детайлна информация за структурата на портфолиото и за транзакциите. Преди
няколко седмици и в нашата компания приключи проверка от КФН не само за инвестициите и инвестиционния ни
портфейл, а и за цялостната ни дейност и няма нито един акт за установено нарушение.
Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ Сила”
Всички актове, които КФН налага за нарушение за инвестиции в „свързани лица”, са публични и могат да бъдат
проверени на електронната страница на КФН. Обикновено санкцията е принудителна административна мярка. В нашата
компания няма инвестиции в „свързани лица”.
Людмила Векова, изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителен институт” АД
Лошото е, че тези, които приеха промените, не са направили никакви разчети, защото колегите споменаха, че не само че
се променят насоките с едно такова решение за т.нар „избор”, но то ще повлияе сериозно и върху капиталовия пазар.
Ефектът ще бъде като на „снежната топка”. След като само за шест дни се направи и прие това предложение, явно не са
направени сметки и разчети преди това. Когато се прави предложение за промяна на пенсионната система, трябва да се
направи анализ за оценка на въздействието, да се направи стратегия с различни варианти. А това отнема време, цяла
година беше нужна за да се обсъждат вариантите, когато се създаваше моделът. Затова предложението не представлява
„реформа”, а е просто промяна на модела с цел постигане на временен фискален ефект. Минимален и краткосрочен
ефект. Но пък от това губи цялата пенсионна система - губи се доверието на осигурените.
Милен Марков, главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” АД
Пазарите вече реагираха на новината, българският CDS се покачи, част от акциите на българската фондова борса през
последните дни промениха цената си. Не можем да направим разчет колко средства ще ни трябват, защото нямаме ясна
представа какъв е законопроектът. Очакваме краткосрочен ефект, защото голяма част от нашите осигурени потвърдиха,
че остават във фонда. Притесненията ни са, че приемането на тези промени в закона ще позволят последваща редакция,
която много лесно може да доведе до унгарския модел - пълно затваряне на Универсалните пенсионни фондове и
допълнителното пенсионно осигуряване. Направих предложение пред една от парламентарните групи, ако се прави
избор от младия осигурен къде да се осигурява, то нека средствата за осигуровка да останат в НАП и срокът на избор да
не бъде една година, а две-три-четири и парите да не отиват веднага в НОИ, за да се направи разумен избор. Но явно не
искаха да ме чуят.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Калфин и Горанов договарят лични партиди в НОИ
Вицепремиерът Ивайло Калфин и финансовият министър Владислав Горанов да се договорят за параметрите на
пенсионната реформа, преди да ги обявяват публично.
Това е поискал премиерът Бойко Борисов от двамата си министри, за да не се предизвиква отново напрежение в
правителството по темата. Калфин и Горанов трябва да го направят още в началото на седмицата, за да може кабинетът
да започне разговори с работодателите и синдикатите, разказаха източници от Министерския съвет. Очаква се първият
им разговор да е в понеиделник.
Дали в НОИ да се правят лични партиди и как хората, родени след 1960 г., да могат да си връщат осигуровките от
държавното осигуряване към частните фондове, ще трябва да се разберат двамата министри. Привърженик на личните
партиди в НОИ е финансовият министър Владислав Горанов. Вицето Ивайло Калфин пък засега е против възможността за
обратно прехвърляне от НОИ към частен фонд.
Междувременно тази седмица от Реформаторския блок ще предложат промени в КСО, за да може в НОИ да има лични
партиди и хората да се прехвърлят от института в частни фондове.
Едва след като Калфин и Горанов уточнят тази част от реформата, ще започнат и преговори за повишаване на възрастта.
Засега предложението на Калфин е пенсионната възраст да расте в следващите 30 години. Ще бъде обсъдено и
увеличаване на размера на пенсионните осигуровки.
√ Божидар Лукарски: Ще възстановим Съвета за икономическо развитие
Сигурен съм, че 2015-а година ще бъде по-добра и за българите и за икономиката, отколкото 2014-а. Надявам се всички
трусове - политически и икономически, с които беше съпроводена 2014-а, че с общите усилия на всички вече са зад гърба
ни. Това каза пред БНР министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Лукарски заяви, че разделянето на МИЕТ на три отделни ведомства все още не е приключило, но надеждите са това да
стане до края на януари. Вече обаче има абсолютна яснота за кои държавни предприятия ще отговаря всяко ведомство.
По-голямата част от тях остават под шапката на Министерството на икономиката. "Ще бъда съвсем честен. Де юре
успяхме да го направим. Организационно все още имаме доста битови неуредици със сгради, с компютри. Чакаме един
дълъг процес, който е свързан с ликвидирането на Министерство на инвестиционното проектиране, чиято сграда трябва
да се ползва от колегите от Министерство на туризма. Това е нещото, което чисто битово ни затруднява. Все още имаме
съвместни ликвидационни комисии по разделянето на трите министерства, но по-голямата част от тежката юридическа
работа е зад нас. В първите дни на заседаване на НС през новата година предстоят и промени на законопроекти, в които
са цитирани и трите министерства, и които касаят работата им", обясни министърът на икономиката.
Все още има неизяснени въпроси между Министерството на икономиката и това на eнергетиката по отношение на
сградата на бул. "Александър Батенберг" в София, уточни министърът. Лукарски заяви, че е запознат с теориите за
увеличаване на безработицата и сивия сектор заради увеличаването на минималната работна заплата, но според него то
ще се отрази положително и на икономиката, и на покупателната способност на хората.
Лукарски се надява до края на януари ведомството му да вкара за обсъждане в НС промени в наредбите, касаещи
асансьорите. Според него в момента там има проблем с разрешителните и лицензионни режими. Относно останалите
планове на ведомството за намаляване на административната тежест, министърът каза:
Ще възстановя съветите за икономическо развитие, които включват както представители на Министерството, така и
народните представители, които са в Икономическата комисия към НС, така и представители на браншовите организации
на работодателите, защото под "административна тежест" различните хора виждат различно.
В интерес на истината регулационните и лицензионните режими не са чак толкова много като брой, но някои от тях
действително са доста ограничаващи за бизнеса като време – най-точно казано. Тези режими понякога са фатални за
малките и средни предприятия като време и като откриване на една фирма, плащане на данъци, данъчни облекчения –
неща, които в едрия бизнес се поемат трудно, а за малките и средни предприятия са абсолютно невъзможни.
Сивият сектор на икономиката е основно проблем на малкия и средния бизнес и това частично се дължи именно на
тежките лицензионни и регистрационни режими, отчете министърът.
Планира се и създаването на специализирана агенция за съживяване на икономиката в Северозападна България, каквато
идея е имало в Реформаторския блок преди изборите, допълни Лукарски.
"Не е тайна, че това е най-изостаналият регион. Ако можем да направим така, както в някои държави съществува – да
има дори по-добри данъчни облекчения за инвеститорите в тази част на България. Това, чисто законово, все още
проверявам доколко е възможно да се случи. Но това, което аз лично като министър на икономиката бих могъл да
направя, е да насочим голяма част от инвестициите в този край на България с оглед на това, че там може да бъдат
развивани нови и иновационни технологии", oбясни той.
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Според него инфраструктурата също е важна, сподели той. "Има идеи за възраждането на индустралната зона на Видин.
Обсъждани са и различни идеи за възраждането на летището във Видин като център, който може да бъде създаден като
индустриален хъб в близост до три граници на европейски държави", заяви Лукарски.
√ Парите в брой са близо 11,6 млрд. лева
Парите в брой, които се въртят в икономиката на България, са рекордно много и са стигнали близо 11,6 млрд. лева в
края на миналата година.
Това показва статистиката на управление “Емисионно” на БНБ. За последните два месеца на годината има рязко
увеличение - в края на октомври те са били близо 10,6 млрд., в края на ноември стигат до 10,8 млрд., за да се увеличат с
още 800 млн. в края на декември.
Нарастването на парите в икономиката е нормално за края на годината, тъй като тогава хората харчат най-много заради
коледните и новогодишните празници, коментират икономисти. Поради това през януари и февруари тази година
например се очаква парите в брой да се свият чувствително, тъй като хората ограничават пазаруването. Размерът на
парите в обращение започва да се възстановява от април. Например в края на 2013 г. парите в брой са били 10,25 млрд.,
а през януари 2014 са намалели до 9,6 млрд. От април сумата твърдо е над 10 млрд., като по-рязко увеличение има през
юли, когато хората харчат повече пари за летни почивки.
Последните данни на БНБ с подробна разбивка за парите в обращение са за първите 9 месеца на 2014 г. Според тях в
края на септември общата сума е била малко над 10,6 млрд. лв. На годишна база тя се е увеличила с над 1 млрд. лева,
което прави 10,8%. От общата сума на парите в брой 97,87% са банкноти, а останалите са монети.
В края на третото тримесечие на 2014 г. в обращение са 364,6 млн. броя банкноти, или към 10,395 млрд. лв. Най-голям е
броят на банкнотите от 50 лв. Те са на стойност 3,73 млрд. лв. и имат дял от 35,89% от общата стойност. Най-малко са
двулевките - 0,81%.
В структурата по стойност данните сочат, че намаляват купюрите от 10, 20 и 100 лв. и нараства делът на купюрите от 2, 5 и
50 лв. Двадесетолевката е най-използваната банкнота, като в обръщение са 114,8 млн. броя, или 1/3 от всички в
обращение. За едногодишен период (спрямо края на септември 2013 г.) банкнотите в обращение са се увеличили с 28,4
милиона, или с 8,45%. За сравнение от септември 2012 г. до септември 2013 г. увеличението им е било с 5,66%.
Броят на монетите в обращение през септември се е увеличил в сравнение с юни с 50 милиона, или с 2,97% като достига
до 1,734 млрд. Съвкупната им стойност е нараснала със 7,6 млн. лв., или с 3,58%. За едногодишен период броят на
стотинките и металният лев е нараснал с 9,45% (149,8 млн. бройки), а като стойност - с 9,54% (19,1 млн. лв.).
Статистиката показва, че все по-малко се използват монетите от 5, 10, 20 и 50 ст. Изключение от тази тенденция се
наблюдава при монетите от 1 лев, чийто годишен темп на нарастване се запазва висок през последните години. В
резултат на това делът им в общия брой на монетите в обращение е нараснал с 0,07%.
През третото тримесечие на 2014 г. в Националния център за анализ на БНБ са регистрирани и задържани общо 489 броя
неистински български банкноти. Най-много фалшификати са хванати на банкнотата от 20 лева (50,10%). Подправените 10
и 50 лева са съответно 36,4% и 12,47%. В периода юли - септември 2014 г. са задържани общо 239 броя неистински
български монети, 145 броя от които са от 50 стотинки и 94 броя от 1 лев. На годишна база в края на септември
отделените като негодни банкноти са 68,4 млн. броя, или с 11 млн. (13,85%) по-малко.
21 млн. лв. за нови банкноти и монети
БНБ ще похарчи 21,358 млн. лв. за банкноти и монети, стана ясно от публикувания отчет на банката за следващата
година. Предвижда се през тази година да бъдат отпечатани 85 млн. банкноти и изсечени 145 млн. монети, които да
подменят изхабените от обращение пари.
Само за банкноти ще отидат 10,3 млн. лв., което е с 42,7% повече от разходите за 2014 г. За нови монети са предвидени
9,5 млн. лв., което е 47,8% повече в сравнение с тази година. В сумата са предвидени и 766 000 лв. за отсичане на
сребърни и златни възпоменателни монети, пише още в доклада.
Там се казва още, че през тази година освен за осигуряване на запаси от банкноти и монети, ще бъде пусната и монета от
2 лева, която да замени банкнотата със същия номинал.
51 000 лв. ще бъдат похарчени за проектиране на нови емисии монети през 2015 г. Средствата за експертизи и за
унищожаване на негодни банкноти и монети са малко над 1 млн. лв. За производството на сребро по борсов стандарт от
скрап са предвидени 1 млн. лв.
За консумативи като бандероли, фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове
и фишеци за монети се заделят 188 000 лв.
Общо за тази година заложените разходи за издръжка на БНБ са 93,137 млн. лв. Най-голямо перо - над 41 млн. лв., е
предвидено за разходи за материали, услуги и консумативи. За персонала ще бъдат похарчени малко над 23 млн. лв.,
като не се предвижда увеличение на заплатите.
4,5 млн. лева ще похарчи централната банка за изграждане на касов и информационен център в Пловдив. За покупка на
два бронирани специализирани товарни автомобила са заделени 1,2 млн. лв. Планираните приходи на БНБ са общо
малко над 115,8 млн. лева. Основната част от сумата - 106 млн. лева, ще дойде от лихви. От такси и комисиони са
предвидени над 8 млн. лв.
Като основна цел за 2015 г. от БНБ посочват поддържането на стабилност на лева.
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√ Бензиностанциите имат месец без глоба за нивомери и връзка с НАП
Един месец срок отпусна финансовият министър Владислав Горанов на ведомствените бензиностанции да поставят
нивомери, ако такива липсват, и да се свържат онлайн с НАП. В петък ведомството обяви промени в наредбата за
фискалните апарати, която ще влезе в сила в деня на обявяването си в “Държавен вестник”.
С поправките масираните проверки, за които съобщиха двете приходни агенции - НАП и митниците, се превръщат от
санкциониращи в предварителни, тъй като според новата наредба те няма да налагат глоби, а само ще установят
фактическото състояние на обектите и ще съставят протокол.
С промените в наредбата задължително трябва да са с нивомери само стационарните подземни резервоари. Ако
ведомствените бензиностанции са под формата на мобилни цистерни, трябва да имат връзка с НАП, но не трябва да имат
нивомер. Изискванията няма да се прилагат, ако заради специфични технически характеристики на съоръженията или
инсталациите те не могат да се оборудват с нужните устройства.
Невъзможността се доказва пред НАП с протокол, който е издаден от компетентен орган. Няма да се изискват и
нивомери за зареждане на течни горива от съд или съдове с обща вместимост до 500 литра, като общото заредено
количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра.
Вестник Труд
√ Лихвата по срочните депозити падна под 1%
Лихвата по някои стандартни срочни депозити падна под 1%. Рекордно ниската доходност важи за влоговете със
сравнително кратък срок от 3 или 6 месеца, става ясно от лихвените условия на банките у нас. Това е най-ниската
доходност на срочните депозити през последните 10 години.
Десет банки у нас предлагат лихва от 0,23% до 0,9% по депозитите със срок от 3 месеца. Трябва да се има предвид обаче,
че такива са лихвите само по някои продукти на тези банки. Въпреки че доходността по влоговете е далеч от тази преди
3-4 години, все още има различни оферти с по-добри условия. Не липсват и трезори, които поддържат сравнително
високи лихви по аналогични продукти. Например по тримесечни депозити може да бъдат намерени лихви и от порядъка
на 2,5% до 3%.
От сайтовете на трезорите става ясно, че дори и по 6-месечните депозити има доста оферти с лихва под 1%. Таванът на
лихвата по тези сметки е 3,5%. Малко по-високи са лихвите по депозитите със срок от 1 година. При тях може да се
намерят оферти с доходност между 3,5% и 4%.
„Много банки понижиха лихвите още през ноември заради предстоящото изплащане на гарантираните влогове в КТБ“,
обясни Десислава Николова от финансовия портал „Моите пари“. Тогава 8 банки понижиха лихвите по срочните
депозити, а 3 - по спестовните сметки.Тенденцията за спад на лихвите по депозитите продължава от няколко години.
Сред причините за това са високата ликвидност в банковата система и слабото търсене на кредити.
Вестник Капитал Daily
√ Регулаторът на одиторите ще проверява и заверките на пенсионните компании
Председателят на КФН твърди, че фондовете са проверявани по-стриктно от банките
Не само Комисията за финансов надзор, но и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще се включи в
институционалната атака срещу частните пенсионни фондове. На втората работна седмица на парламента на открито
заседание на бюджетната комисия, което ще се излъчва на живо, КФН ще трябва да докладва за състоянието на
портфейлите, доходността и управлението на дружествата, стана ясно от изказване на заместник-председателя на
бюджетната комисия Диана Йорданова по радио К2.
Така КФН, която засега твърди, че пенсионните фондове се контролират по-строго от банките и всичко в тях е публично и
наред, ще трябва да потвърди или отхвърли тезата на управляващите, които се съмняват в това как се управляват, къде
инвестират дружествата и каква доходност имат и през миналата седмица поеха поредната кампания по сравняване на
разходопокривния и капиталовия стълб на пенсионната система и очерняне на частните компании за сметка на
държавния Национален осигурителен институт.
Източник на "Капитал" съобщи, че в активността ще се включи и Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори, която ще се самосезира и ще започне да проверява работата на одиторите на управляващите дружества на
пенсионните фондове и вероятно ще има смени в самата комисия. Регулаторът на одиторите има силен мотив този път
да бъде по-строг, тъй като миналата седмица не събра мнозинство да отнеме лиценза на KPMG – България, и на двама от
одиторите й заради одитите на Корпоративна търговска банка от 2009 до 2013 г. (виж другия текст).
Управляващите срещу фондове
Репликите, че част от пенсионните фондове са втори казус КТБ, източват се и затова гражданите трябва да имат право на
избор да се осигуряват в НОИ, бяха част от мотивите на синдикатите да подпишат меморандума на правителството за
промени в пенсионния модел и да подкрепят спорната поправка в Кодекса за социално осигуряване. От миналата
седмица публично съмнения в това дали фондовете се управляват добре отправиха председателят на бюджетната
комисия Менда Стоянова и Красимир Велчев. Велчев заяви, че парите са по-малко от натрупаната инфлация и средствата
в тях са обезценени. Така през седмицата се завъртя поредният политически дебат, който сравнява абсолютно
непрофесионално НОИ и частните фондове, които трябва да дават допълваща пенсия.
"Частните фондове не са машина за губене на пари, напротив. Не бих съветвал никого къде да си държи парите, така
както и законодателят не бива да го прави. Той трябва да даде рамка", коментира вицепремиерът Ивайло Калфин пред
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радио К2. В същото предаване председателят на КФН Стоян Мавродиев отбеляза, че пенсионните фондове се
контролират всекидневно и че комисията е наясно къде са инвестирали всеки лев на осигурените.
Контролът на КФН
"Частните фондове и НОИ са две съвсем различни системи и опитите да се правят сравнения между тях са безкрайно
неправилни и неточни. В частните пенсионни фондове внасяме пари по индивидуални партиди, докато НОИ получава
пари от нашите осигуровки и от държавата, за да плаща пенсиите на сегашните пенсионери. Там няма управление на
сметки, индивидуални партиди и доходност", коментира Мавродиев. Той съобщи, че пенсионните фондове са
проверявани по-стриктно от банките. Само през 2014 г. са извършени 7400 проверки дистанционно и на място, а в самите
управляващи дружества инспекторите са били 13 пъти за месеци наред.
Мавродиев допълни, че са наложени глоби от общо 200 хил. лв. за нарушения при управлението на средства. "Искам да
успокоим осигурените лица, че манипулациите за изчезнали, присвоени, изгубени средства не отговарят на истината и че
парите са по партидите на хората и ние знаем къде се инвестира всеки лев от тях на всекидневна база", каза Мавродиев.
Той не отговаря в прав текст дали фондовете инвестират в свързани дружества, а дава статистика за проверките. От
години двете пенсионни дружества от групата "Химимпорт" - "Съгласие" и "ЦКБ-Сила", както и близкото до "Еврохолд" "Бъдеще", влагат голяма част от активите си в компании от орбитата на собствениците си.
За проблемите с инвестиции в свързани лица на пенсионните фондове официално се говори още от 2007 г., като
тогавашният зам.-председател на КФН, отговарящ за сектора (и сега председател на НОИ) Бисер Петков признаваше за
практиката, но смяташе, че е нужна законова промяна, за да й се противодейства. Мениджъри на пенсионни дружества
също нееднократно са констатирали, че това е един от най-големите проблеми на втория стълб.
Противоконституционни ли са поправките
Група от 2600 граждани сезира омбудсмана за противоконституционност на промяната в Кодекса за социално
осигуряване, която променя пенсионния модел и налага парите на новопостъпилите на трудовия пазар и на осигурените
да отиват в НОИ. Директорите на пенсионните дружества в свое писмо поискаха от президента също да сезира
Конституционния съд за промените, които ощетяват гражданите. Ето и основанията им:
- Основният мотив за промените е правото на избор на осигурените лица. В момента нормативната уредба регламентира
свободата на избор на пенсионен фонд и възможността за неговата промяна като основни права на осигурените лица.
Чрез внесените промени на осигурените лица се предлага избор между две несравними по естеството си системи на
пенсионно осигуряване - разходопокривна и капиталова. Принципите и правилата, въз основа на които се осъществяват
тези две системи, са коренно различни, за да може човек, който не е специалист, да направи съответния анализ и
правилния избор.
- Нарушава се текстът, според който "Република България е правова държава. Тя се управлява според конституцията и
законите на страната". Нарушават се принципите на правовата държава, тъй като е налице противоречие между новия
член, наименуван "Избор на осигуряване", и основния принцип на задължителност на държавното обществено
осигуряване и на осигуряването в универсални пенсионни фондове. Съгласно новия текст задължително остава
осигуряването само във фонд "Пенсии" на ДОО, а осигуряването в универсални фондове вече е въпрос на избор на
осигуреното лице, който може да се осъществи еднократно и само в рамките на една година от първоначалното
възникване на основанието за осигуряване. След изтичане на този срок лицата, неизбрали да се осигуряват във фонд,
започват да се осигуряват само във фонд "Пенсии".
- Ако лицето не подаде заявление за осигуряване в УПФ, осигуряването е само във фонд "Пенсии". Това на практика
означава, че лицата, които не изберат да се осигуряват в УПФ, отпадат от задължително осигуряване и за другите
осигурени социални рискове на ДОО като общо заболяване, майчинство, трудова злополука, професионална болест и
безработица.
- Нарушава се текстът, според който всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Осигурените лица
се поставят в наравноправно положение, първо, в зависимост от това в кой момент е възникнало основанието им за
осигуряване. Новоосигурените лица след 31.12.2014 г. са с ограничени права, защото могат еднократно в едногодишен
срок да изберат дали да се осигуряват в УПФ или във фонд "Пенсии". В случай че не упражнят правото си на избор,
започват да се осигуряват само в НОИ. Веднъж попаднали във фонд "Пенсии", те не могат повече да променят
осигуряването си в рамките на 5% осигурителна вноска за допълнително осигуряване.
- Налице е неравноправие и между осигурените във фонд "Пенсии" на НОИ и осигурените в универсални фондове, тъй
като при всички случаи последните ще могат да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на НОИ без ограничение в срока,
докато попаднали веднъж в НОИ лица нямат възможност да променят осигуряването си.
- С новоприетото законодателно решение фактически се ликвидира част от създадения съобразно държавните
изисквания пазар, а това е несъвместимо със свободната стопанска инициатива, т.е. с пазарната свобода на гражданите и
юридическите лица, която е посочена между основните начала на конституцията като фундамент на националната
икономика. Премахването на задължителния елемент за осигурените лица да се осигуряват в универсални фондове
променя обхвата на потенциалните клиенти и средствата, които да се управляват във фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване.
- Еднократното право на избор (от една страна) за лицата, на които предстои да бъдат осигурени, а от друга, за вече
осигурените лица, и то само от частен фонд към ДОО, но не и обратното, сериозно накърнява техни основни права, което
е нарушение на конституцията.
- Всичко това противопоставя в неравностойно положение двата вида схеми - солидарна и капиталова, което е
допълнително нарушение на конституцията, съгласно която законът трябва да създава и гарантира еднакви правни
условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.
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√ Над 6 млрд. евро са платени по оперативните програми през 2014 г.
Най-много са преведените суми по "Транспорт''
Над 6.1 млрд. евро са разплатени по оперативните програми през миналата година, показват данни на Министерството
на финансите. Това са реално изплатените суми, преведени от ЕС и допълнени от национално съфинансиране. Като цяло
разплатените пари са повече от 2013 г., когато по структурните и кохезионните фондове са били преведени 4.3 млрд.
евро, без да се включват земеделски и рибарски фондове.
Потеглянето на "Околна среда"
Според данните доста повече пари са разплатени по проблемната програма "Околна среда" – през 2013 г. реално
преведените суми са 766 млн. евро при договорени 2.9 млрд. евро. През ноември 2013 г. плащанията по тази програма
бяха спрени, след като Европейската комисия се усъмни за нарушения по проектите. Брюксел възстанови плащанията чак
година по-късно и през това време бенефициентите получаваха пари от бюджета.
Справките показват и по-добро представяне по програма "Транспорт" – над 1.4 млрд. евро реално изплатени при 1.116
млрд. евро за 2013 г. Подобно е положението и по другите оперативни програми, като по една от най-големите за
миналата година – "Регионално развитие", са разплатени над 1.2 млрд. евро. За сравнение – година по-рано
преведените пари са били малко над 912 млн. евро.
Постна година
Траншовете от ЕС за миналата година надминават 5 млрд. евро, а тези от националния бюджет са малко над 1 млрд.
евро, показва справката. Сумите са по-малко от заложения бюджет по програмите и фондовете. За тази година е
вероятно реално преведените пари да бъдат доста по-малко, тъй като тя отново се очертава като нулева за много от
европейските фондове. Въпреки обещанията и намеренията поне част от тях да тръгнат до няколко месеца
политическата нестабилност се отрази лошо на преговорите и договарянето на плащания за новия програмен период,
който тече от 2014 г. до 2020 г.
Със сигурност се очаква част от парите по програми от миналия период да бъдат изгубени, но колко точно ще е
финансовата корекция ще се разбере около април. По новия период до края на тази година трябва да бъдат
сертифицирани оперативни програми за 2.5 млрд. евро европейско финансиране, а отделно ще са доплащанията от
националния бюджет.
√ Промишленото производство е нараснало с 0.9% през ноември
Добивната индустрия и енергетиката отчитат спад
Промишленото производство се е увеличило с 0.9% през ноември в сравнение със същия месец на 2013 г., показват
данни на Националния статистически институт (НСИ). Причината е преработващата промишленост, която е компенсирала
спада в добивната индустрия и в производството и преноса на енергия и газ. Данните на НСИ са календарно изгладени,
което означава, че са изчистени от разминаванията, които могат да се получат заради различния брой почивни и работни
дни през ноември миналата година и същия месец на 2013 г.
Тежко в тежката индустрия
Добивната промишленост отчита сериозен спад от близо 8% на годишна база, аналогичен на понижението през
септември и октомври (виж таблицата в прикачения файл). В този сектор понижението идва от по-малкия добив на
метални руди и въглища, докато при неметалните суровини има 14.3% ръст за ноември. В тях влизат полезни изкопаеми
като гипс, суровини за керамичната промишленост и строителството. В тази част от икономиката ноември е третият
последователен месец на повишение, докато за металните руди е петият поред месец на спад.
Вероятно това е повлияло и на намаленото производство на основни метали – с близо 17%, след като предишните
месеци този сектор е отбелязвал лек ръст, а през юни повишението на годишна база е стигнало 17.5%.
При металните изделия и машините обаче има съществено покачване, което потвърждава тренда от предишните
месеци.
Цигари вместо храна
Сериозно е спаднало производството на храни и напитки, докато това на тютюневи изделия бележи рязко подобрение и
за ноември, и за октомври. След като преди това е показвало месеци на понижение, сега ръстът му наближава отново
20% на годишна база. Всъщност в тази статистика са основно фабриките на бившия държавен монополист "Булгартабак
холдинг", който беше приватизиран преди години от инвеститор, свързан с КТБ. Според последните твърдения на
избягалия в чужбина банкер Цветан Василев тютюневият холдинг се контролира от депутата от ДПС Делян Пеевски.
Макар в производството и преносът на енергия и газ да има понижение през ноември, то все пак дава повод за пооптимистичен поглед, защото е доста по-слабо от това, което се е наблюдавало в предходните месеци. На месечна база –
ноември спрямо октомври, повишението е с 0.2%. По този показател и в добивната, и в преработващата промишленост
ноември е отбелязан ръст спрямо октомври, съответно с 0.9% и 0.7%.
√ Мултиплициране на бизнеса
Интересът към франчайз модела се засилва и български компании вече го ползват за излизане в чужбина
Думата криза от доста време е всекидневие и не е толкова плашеща. Но все още е силна спирачка за
предприемачеството. Във възход е обаче по-надежден начин за започване на бизнес. Според данните на Franchising.bg
през 2014 новите франчайз компании в страната са 29, а откритите франчайз обекти – над 400.
Повече предимства
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"Трендът е възходящ и тенденцията на засилващ се интерес ще се запази. Обяснението е в традиционните предимства на
франчайзинга като бизнес модел", коментира Светослав Билярски, консултант, председател на Асоциацията на
франчайзите в България и управител на Franchising.bg.
По думите му типичният франчайзодател обикновено има между 5 и 19 обекта. С времето на собственика му става все
по-трудно да организира и контролира бизнеса си, както и да инвестира. "Затова мултиплицирането под формата на
франчайз вериги е следващата логическа стъпка в еволюцията на компанията", обобщава Билярски.
"Стартиралите по време на криза франчайз обекти обикновено я преживяват и след нея печелят добре. Да започнеш
бизнес на франчайз по време на криза е смислено, защото разчиташ на разпознаваема марка, изпитан продукт, подкрепа
от фирмата майка", казва Веселин Димитров, търговски мениджър на Franchising.bg.
Нина Арнаудова, регионален директор на компанията за недвижими имоти "Remax България", също е убедена в
предимствата на този модел. Remax е в България от 2006 г. и има 14 офиса, които са само на франчайз. "Всеки работи за
себе си като отделно юридическо лице и има пълна самостоятелност в управлението на бизнеса си. Но всички ние си
помагаме, всеки от нас се грижи този до него да бъде успешен. Всеки може да обслужи клиент навсякъде, където Remax
има офис, да препраща клиенти, да предложи огромен избор от имоти", казва тя.
Повече сектори
Франчайз бизнесът има традиционно добри позиции при веригите за хранене. Продажбите в ресторантите на Subway в
България, които работят само на франчайз, отбелязват възходящ ръст през 2014. От 2008 г. до 2014 г. са открити 35
заведения, 28 от които са целогодишни, а осем - сезонни. По данни на компанията през миналата година средният брой
на продадени сандвичи в Subway в България е с 41% по-висок от средния за останалите ресторанти на веригата в Европа.
"Ключови фактори за успех са системата за контрол и стриктното придържане към правилата", коментира Диана Райкова,
мениджър бизнес развитие в "Subway България". Тя уточни, че инвестицията за откриване на ресторант Subway с
квадратура от 100 кв. метра е от 80 000 до 100 000 евро. Лицензионната такса е 7500 евро и се плаща при сключване на
договора. Ако получателят на права отвори ресторанта в рамките на една година, половината от таксата му се връща.
Освен това франчайзополучателите отчисляват 8% от седмичния оборот за търговско право и 4.5% - за реклама на
национално ниво. Договорът за лиценз е 20 години. Това означава право на получателя да работи под марката Subway,
обясни Райкова.
Консултантите на Franchising.bg отчитат, че през 2014 към франчайз модела са се насочили собственици на компании и в
други сектори - СПА услуги, пекарни, магазини за спорт и хранителни добавки, за домашни любимци, бижута, детски
стоки, заложни къщи, автомивки, автосервизи, ателиета за ключарски услуги. Франчайз права са предоставили също
аптеки, фирми за тапицерски услуги, за доставка на стоки от чужбина, за професионално обучение на шофьори.
"Български производители все повече започват да развиват франчайз вериги от магазини, в които продават своите
продукти. Основният им мотив е, че поставените от големите търговци условия са неприемливи, а така могат да
стабилизират бизнеса си, да са по-независими и да реализират по-голяма печалба", обяснява Веселин Димитров.
През последната година има засилен интерес към обекти на франчайз в нишата на продукти и услуги, свързани с
природосъобразния начин на живот. "Зелен Био" е сред най-големите вносители и дистрибутори на биохрани в страната.
Доставките са главно от Германия, Холандия, Индия, Южна Америка. Първоначалната инвестиция за франчайз на "Зелен
Био" е около 20 - 25 хил. лв., необходими за ремонт и оборудване на помещението, наем, снабдяване с продукти и др.
Изискването към получателите на франчайз права е минимум 80% от стоките, които присъстват в магазина, да са
доставени от "Зелен Био". Задължително е също да се продават и продуктите с двете марки на веригата (тя има собствен
цех за пакетиране) - "Биокласа" и Dragon Super Foods. Франчайзополучателят плаща и първоначална еднократна такса от
2500 лева, уточни Дияна Данева, франчайз мениджър. Според нея успехът се дължи на вече разработения бизнес модел,
изминал пътя на пробата и грешката, което позволя на получателя на права да тръгне с летящ старт.
Повече държави
През 2014 повечето български компании, които проявяват интерес към създаване на франчайз верига, разглеждат това
като възможност за изнасяне на бизнеса в чужбина, коментират бизнес консултантите на Franchising.bg.
"Доскоро франчайз се правеше основно за да се откриват повече обекти в България, а през 2014 тенденцията е чрез
франчайзинг да се излиза на чуждестранни пазари. Това е нормално и логично развитие, което всъщност е стандартно за
световните компании, но за България беше екзотика", отбелязва Светослав Билярски.
Предимството нови обекти в чужбина да се отварят от франчайз партньори е най-вече в това, че местните познават своя
пазар, законите, клиентите, постигат по-изгодни условия за наеми, местни доставчици, услуги, заплати и т.н. Голям плюс
е също, че франчайзополучателите правят цялата инвестиция, така българските фирми не носят финансов риск.
Мотивираният мениджмънт е друго важно предимство, което важи както когато се отваря нов франчайз обект в чужбина,
така и в страната, обобщава Веселин Димитров.
През 2008 г. веригата магазини за дрехи втора употреба "Мания" откри магазин на франчайз в Букурещ, а през 2013 – и в
Атина. Началото на бизнеса на "Мания" е през 1996 г. чрез гаражна търговия, а днес тя е най-голямата на Балканите в
своя сектор. През 2008 г. компанията има 20 магазина, а през 2014 – 50, съобщи Валери Мичев, мениджър бизнес
развитие. По думите му през 2009 г. съотношението собствени магазини – магазини на франчайз е било 81:19, през 2012
– 10:90, а от 2013 – 100% от магазините са на франчайз. "От 2015 обаче имаме отново собствени магазини, за да можем
да тестваме различни търговски практики и модели", обясни Мичев. "Инвестицията за отваряне на един магазин е между
40 000 и 90 000 лв. Размерът й зависи от локацията, големината на помещението, наемите и др. фактори", казва Мичев.
Договорът за франчайз се сключва за 5-7 години. Първоначалната такса, която плащат франчайзополучателите, е 5 хил.
лева без ДДС за предоставяне на марката. Няма месечни такси, печалбата е изцяло за получателя на права, но условието
е той да се снабдяват със стока само от франчайзодателя, който печели от търговската надценка.
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Повече планове
Голяма част от франчайз компаниите предвиждат разширение на бизнеса си през 2015. От "Subway България" съобщиха,
че през март-април предстои откриване на два нови ресторанта, но това не изчерпва плановете на компанията за
годината. Иван Тодоров, изпълнителен директор на "Subway България", посочва, че обект на внимание продължават да
бъдат Благоевград, Велико Търново, Русе и Плевен, където веригата все още няма присъствие. "В София има възможност
да се отворят още ресторанти, но идеята е те да не се самоизяждат, а да генерират поток от клиенти", казва Диана
Райкова.
От "Мания" предвиждат до 2020 г. да имат 200 магазина в България. В следващите пет години Remax планира да има 90 100 офиса на франчайз.
"Без да са успешни в основния си бизнес, фирмите няма как да наложат франчайз модел. Франчайзингът означава
мултиплициране на успешни практики, а не спасяване на неуспешни компании", обобщава Светослав Билярски.
Вестник Сега
√ 34 хиляди българи не могат да се пенсионират заради липса на стаж и възраст
Идеята за гъвкаво пенсиониране за хората с недостигащи до 24 месеца стаж и възраст струва 80 милиона лева
Около 34 хиляди българи няма да могат да се пенсионират през тази година, защото не покриват условията. Това
означава, че нямат необходимия стаж, възраст или и двете. Това показват разчетите на Националния осигурителен
институт (НОИ), представени пред социалната комисия в парламента. От НОИ обаче уточняват, че оценките за броя на
хората с недостатъчен стаж са приблизителни, тъй като не разполагат с пълни данни за всички осигурени отпреди 1997 г.
Оттогава работи регистърът на осигурените лица.
Данните са по повод предложението на БСП да се въведе възможност за гъвкаво пенсиониране. Левите депутати
предлагат хората с недостигащ стаж или възраст да могат да се пенсионират 24 месеца по-рано от установените години,
но да получават по-ниска пенсия, като за всеки недостигащ месец сумата ще се намалява с 0.4%. Разчетите на НОИ
показват, че това улеснение за възрастните би струвало 80 млн. лв. повече за разходи за пенсии само през тази година.
Предложението вече бе отхвърлено на първо четене в парламентарната комисия.
"По отношение на внесения законопроект за възможността за отпускане на пенсии в намален размер, считаме че това е
отстъпление от ангажиментите ни да ограничим ранното пенсиониране", аргументира се експертът в дирекция "Трудово
право, обществено осигуряване и условия на труд" Петя Малакова. Подобен е мотивът и на председателя на комисията
Хасан Адемов (ДПС), който коментира, че "ранното пенсиониране е силно застъпено в българското законодателство".
Според Кодекса за социално осигуряване мъжете и жените без достатъчен стаж могат да се пенсионират на 65 г. с 15
години осигуряване.
От БСП аргументират идеята си с това, че хората в предпенсионна възраст изключително трудно намират работа. "Голяма
част от тях, не преобладаващата, но голяма част от тях отиват към системата на социалното подпомагане. Гъвкавото
пенсиониране би им дало възможност да се пенсионират, разбира се, при по-лоши условия и да не тежат на социалната
система", обяснява на колегите си Георги Гьоков от БСП.
Данните на Евростат за 2013 г. показват, че повече от половин милион българи между 55 и 64 г. са били икономически
неактивни през годината, пише в мотивите на БСП. През 2014 г. от тази възможност биха се възползвали предимно
мъжете на възраст между 61 г. и 8 месеца и 63 г. и 8 месеца, както и жените на възраст между 58 г. и 8 месеца и 60 г. и 8
месеца Очакваният допълнителен брой на новите пенсии през 2014 г. е около 10 хиляди.
Анализ на НОИ показа, че от 2000 до 2013 г. броят на пенсионерите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, е
намалял с близо 400 хил. души, или с малко над 19%. Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд,
при пенсионерите с лични пенсии, е нараснал от 34.1 години за 2000 г. на 37.3 години за 2013 г. Общата възраст на
пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст се е увеличила от 67.7 години на 72.1 години за 13 години.
СМЕТКИ
Едва около 10% от възрастните хора получават пенсия над 500 лв. Под този праг са близо 1.972 млн. пенсионери. Около
200 хиляди все пак получават над заветните 500 лв., като тук са включени и около 43-те хиляди, ограничени на тавана от
840 лв. Тези разчети бяха подготвени от НОИ във връзка с предложение на "Атака" минималната пенсия да стане 500 лв.
Законопроектът също беше отхвърлен на първо четене в социалната комисия. Според НОИ, за да се изпълни
предложението на депутатите на Волен Сидеров, месечно ще са необходими по 530 млн. лв., а годишно - около 6.4 млрд.
лв. Това е 76% от сегашните разходи за пенсии.
СЪПРОТИВА
Пенсионните фондове настояват Конституционният съд да се произнесе по спорните промени за вноската за втора
пенсия, приети в края на миналата година. Девет от десетте дружества са изпратили писма до президента Росен
Плевнелиев и омбудсмана Константин Пенчев, в които ги призовават да сезират съда за текстовете, предложени от ГЕРБ,
съобщи Медиапул. Според промените родените след 1959 г. могат да избират дали да се осигуряват и в частен фонд или
само в НОИ. Прехвърлянето изцяло към държавното осигуряване е необратимо. Задължителен избор къде да отиват
парите им за пенсия трябва да направят младежите, които за първи път започват работа след 1 януари 2014 г.
Представителите на пенсионните дружества припомнят, че основният мотив за гласуваните набързо промени е правото
на избор на осигурените. Те обаче допълват, че и сега хората, родени след 1959 г., могат да посочат коя компания да
управлява 5-процентната им вноска за втора пенсия. Освен това могат да променят решението си по всяко време. Това
ще е невъзможно, ако изберат само НОИ. Пенсионните дружества смятат, че хората няма да могат да направят
информиран избор, тъй като е невъзможно да сравнят частното с държавно осигуряване.
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√ Младите безработни получават най-много европари през 2015 г.
Над 330 млн. лв. са предвидени за най-уязвимите на пазара на труда
Безработните младежи до 29 г. са групата, за чието подпомагане са предвидени най-много евросредства за тази година,
показва индикативната годишна работна програма на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". За
активиране и включване в дълготрайна заетост на младите без работа са предвидени 141 млн. лв. Кандидатстването е от
януари-февруари до април т.г., а бенефициенти могат да бъдат освен Агенцията по заетостта, и организации,
предоставящи посреднически услуги, НПО-та, социални партньори и центрове за професионално ориентиране.
Въпросните организации могат да кандидатстват с проекти за идентифициране на икономически неактивни младежи и
дейности за активирането им, за професионално консултиране и психологическа помощ, насочване към продължаващо
образование или пък за мотивационни обучения и такива за придобиване на ключови компетенции. Стойността на
проектите следва да е между 100 и 200 хил. лв. За да получи евросредства пък, Агенцията по заетостта трябва да изготви
индивидуален профил на новорегистрираните безработни и да им предложи работа до 4 месеца, да провежда
мотивационни обучения за трайно безработните младежи, да им посредничи с работодателите или да предоставя
частично субсидирана заетост до 12 месеца.
Други 3 схеми за 189 млн. лв. за най-уязвимите групи също предстои да бъдат отворени през януари и февруари т.г. 45
млн. лв. са заделени за лични асистенти и за подобряване на живота на възрастни болни лица и хора с увреждания. По
тази линия бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Общините пък могат да подготвят проекти за общо 116
млн. лв. (максимум 390 хил. лв. за проект) за подобряване на достъпа до услуги на хора с увреждания и лица над 65 г. Те
могат да включват подкрепа на съществуващи или създаване на нови центрове за предоставяне на почасови услуги за
социално включване. АЗ е бенефициент и по другата схема с бюджет от 28 млн. лв. за подобряване на услугите, насочени
към хората с най-висок риск от социално изключване и тези от маргинализираните общности.
БЪДЕЩЕ
Общо 566 млн. лв. са заложените средства за усвояване през 2015 г. по програмата. През април т.г. трябва да се отвори
схемата за подкрепа на неактивните лица над 29 г. за общо 37 млн. лв. За обучения за заети лица с цел повишаване на
производителността на труда са предвидени 20 млн. лв. Тук могат да кандидатстват работодатели и социални партньори
отново от април до юни т.г. През септември стартира процедурата по прием на проекти на общини и НПО-та за трайна
интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, на обща стойност 50 млн. лв. По тази линия
трябва да се разработят услуги за подобряване на достъпа до заетост, образование и здравни услуги на тези хора.
Бюджетът на схемата за транснационално сътрудничество и въвеждане на социални иновации, която тръгва през
октомври, е 38 млн. лв., а за техническа помощ - 86 млн. лв.
Вестник Монитор
√ Заради БГ председателството на ЕС: Поправяме 70 закона
70 закона ще бъдат прекроени заради предстоящото българско председателство на ЕС през втората половина на 2018
година. Това е само част от общо 374-те набелязани мерки, които днес вицепремиерът по координация на европейските
политики и институционалните въпроси Меглена Кунева ще представи в МС.
Дискусията с представители на всички наши институции и граждански организации съвпада с юбилейното 400-но
заседание на Съвета по европейски въпроси. „На оперативната част от заседанието ще бъде приет годишният „План за
действие – 2015 година” с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. В него са заложени всички законови и
нормативни промени, които следва да бъдат приети, за да се отговори на изискванията на европейското право”, обяви в
аванс Кунева.Подготовката за това председателство тече от 2 години в МВнР. Част от първите стъпки бяха свързани с
повишаването на административния капацитет. Дипломатическият институт към МВнР организира курсове по френски
език за по-младите чиновници, тъй като на страната ни ще са й нужни около 1300 души администрация, 400 специалисти
по европейски въпроси и поне 250 ръководители на комисии, владеещи задължителните за ЕС езици.
Все още не е ясно дали самото председателство ще се извършва от София или от Брюксел. Засега страната ни клони към
варианта то да се извършва от белгийската столица, където имаме мисия, наподобяваща минивариант на МС, твърдят
дипломати.
Списание Мениджър
√ Стоян Мавродиев: Пенсионните фондове се контролират по-добре от банките
"През 2014 година пенсионните фондове са проверени около 7400 пъти - дистанционно и на място", каза Стоян
Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), в разговор с Илиана Беновска в ефира на „Радио К2“,
цитиран от Actualno.bg.
Пенсионните дружества са точно десет, всяко от тях управлява по няколко пенсионни фонда, по закон може по три
максимум.
"Дистанционна проверка означава проверка по документи на определени конкретни трансакции, факти и обстоятелства,
които интересуват нашите колеги от управление „Осигурителен надзор“, извършващи надзора. Има 13 проверки на
място във всяко едно от дружествата, т.е. наши служители са били в офисите на дружествата физически, в рамките на
тези 13 проверки месеци наред“, заяви председателят на КФН.
11

Мавродиев категорично не е съгласен, че липсва надзор над частните пенсионни фондове. Според него надзорът над тях
е изключително тежък и сериозен, даже е по-сериозен от този върху банките. Шефът на КФН призна, че са налагани
глоби заради "нарушения на режима за сделки със свързани лица". Имало и констатирани нарушения, извън законовите
параметри, касаещи сделки със свързани лица, които също били санкционирани. Той обясни, че в момента не разполага
със статистика, за да каже кои са тези пенсионно-осигурителни дружества. Всичко това е обявено в отчетите на КФН пред
Народното събрание, качено и на сайта на КФН, допълни Мавродиев.
Общо пенсионните фондове са глобени с 200 хил. лева през миналата година.
"Има двоен контрол, както от КФН, така и от страна на банките попечители", каза Мавродиев.
investor.bg
√ Каква година изпратихме и каква започва?
Според оптимистичния сценарий, при който основните рискове не се сбъднат, икономиката би могла да отбележи
отново растеж над 1%, пише в анализ ИПИ
2014 г. ще бъде запомнена от икономистите с издънения бюджет, фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ),
дефлацията и понижения рейтинг на България от S&P до "боклук" след 10 години на инвестиционен клас рейтинг. Поголямата част от годината беше доминирана и от политическа несигурност, която повлия на цялостния бизнес климат в
страната. Все пак икономическият растеж се засили спрямо 2013 г., като за първите три тримесечия достигна съответно
1,1%, 2,1% и 1,9% на годишна база според некоригираните данни на НСИ.
Миналата година, за разлика от 2013 г., двигател на растежа бяха вътрешното потребление и инвестициите, докато
износът стагнира. Тук е важно да се спомене, че по-големият принос за ръста на вътрешното потребление имаше
индивидуалното и колективното потребление на правителството, което пък беше пряко следствие от „развързването на
кесията” и резкия ръст на бюджетните разходи.
Все пак индивидуалното потребление на домакинствата също отбеляза ръст през първите девет месеца на 2014 след
спад през 2013 г. По-високото потребление може да се обясни както с дефлацията и нейния благоприятен ефект върху
реалните доходи, така и с по-сериозното създаване на нови работни места за първи път от 2009 г. Насам.
Раздвижването на пазара на труда беше една от добрите новини на 2014 г. – през първите три тримесечия се създадоха
между 40 000 и 50 000 нови работни места, т.е. заетите нараснаха с толкова спрямо същия период на 2013 г. Съответно и
съвкупните трудови доходи се увеличиха, като подкрепиха потреблението на домакинствата.
Изборите през есента и последвалото съставяне на правителство допринесе за стабилизирането на политическата среда
след близо две години на политически хаос. Прекалено широкото коалиционно правителство и няколкото сериозни
търкания между по-малките партньори и най-голямата управляваща партия, ГЕРБ, още в първите седмици на
съвместното управление, обаче, запазват относително високо нивото на политически риск и през 2015 г.
До момента двете най-сериозни изпитания за коалицията бяха ултиматумът на Патриотичния фронт за напускане на
правителството след назначаването на зам.-министър на икономиката от етнически турски произход и игнорирането на
РБ при промените в КСО, които отвориха вратата за прехвърляне на лични партиди от 2-рия стълб на пенсионната
система към НОИ.
Предвид факта, че в правителството участват представители на целия политически спектър (дясноцентриска, дясна,
националистическа и лява партия), то бъдещите неразбирателства са, общо взето, гарантирани. Съответно, малко
вероятни са и по-смели реформи в най-проблемните обществени системи – здраве, образование, сигурност, енергетика.
Каква година ни чака?
Най-общо, българската икономика през 2015 г. ще бъде изложена на следните вътрешни и външни рискове:
Относително висока степен на вътрешна политическа несигурност
Този кабинет вече успя да премине през своя „Пеевски” момент (с промените в КСО, гласувани в края на 2014 г.), макар и
с по-малък интензитет. Още 1-2 спорни решения могат спокойно да го изпратят в историята и колелото „предсрочни
избори-нестабилно правителство-предсрочни избори” да се завърти отново.
Трудна бюджетна консолидация
Бюджетът за 2015 предвижда свиване на дефицита по консолидирания бюджет от 3,7% през 2014 г. до 3% през 2015 г.
Основният риск пред изпълнението на бюджета към момента произтича от цените на петрола, т.е. те да се окажат
значително по-ниски спрямо заложената средногодишна прогноза за цените на петрола от 99,7 долара за барел (сорт
Брент). Този риск нарасна значително последните дни, след като цената на петрола се смъкна до около 50 долара за
барел. Ефектите за бюджета от по-ниските цени на петрола са в две основни направления:
По-ниски приходи от ДДС върху вноса на суров петрол
През 2014 г. бюджетът вече пострада от по-ниските цени на основни вносни суровини и събраният ДДС върху вноса (до
ноември) е с 5,8% по-малко спрямо 2013 г. Вносна дефлация и продължаване на дефлационните процеси и през 2015 г.
Към момента бюджетните прогнози са разчетени с прогноза за инфлация от 2,4% средно за годината. Дефлацията през
2014 г., която достигна -0,9% средногодишно през ноември, беше една от причините за по-малко от очакваното
нарастване на приходите в бюджета, особено от непреки данъци (другата беше свръхоптимистично планиране).
Нова рецесия в Европейския съюз (ЕС)
Този риск е постоянно надвиснал над континента през последните няколко години, след излизането от кризата през 2009
г. и последвалото я колебливо възстановяване. Очакванията за свит износ за Русия (заради цените на петрола и техния
ефект върху руската икономика, както и продължаващото ембарго за внос на храни), продължаващия кредитен крънч
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(свито кредитиране) и забавяне на растежа в някои основни партньори на страните от ЕС (Китай) оставят възможността за
рецесия на дневен ред.
По-малък износ за Русия
Тук причините са две – ембаргото за внос на храни от ЕС в Русия и ефектите върху руската икономика от резкия спад на
цените на петрола. Ако цените се задържат на сегашните нива, руската икономика ще пострада сериозно заради
високата си експозиция си към петрола като основен износен продукт. Съответно е много вероятно да свие вноса си,
включително и от България. Русия по настоящем е една от основните износни дестинации за България сред страните,
които не са членки на ЕС. За първите 10 месеца на 2014 г. Русия се нарежда като третия най-голям износен пазар в тази
група страни (след Турция и Сингапур), въпреки че през миналата година износът на България за Русия се свива с близо
9% на годишна база. Прави впечатление, че докато спадът до юли (преди ембаргото) е около 7%, то той се засилва в
следващите месеци, вероятно именно (или поне отчасти) заради ембаргото.
Като цяло, по-горе изброените рискове са основните заплахи пред растежа на българската икономика през 2015 г. Друг
много сериозен риск от вътрешно естество, който произтича от широката управленска коалиция, е 2015 г. да се превърне
в поредната нулева година за каквито и да е реформи. Рисковете по отношение усвояването на европейски средства
също не са за подценяване, тъй като през 2015 г. вероятно няма да бъде усвоено почти нищо от новия програмен период
– очакванията към момента са за старт на едва две оперативни програми преди средата на годината.
Все пак ако относителната политическа стабилност се запази през годината (т.е. коалицията не се разпадне и остане на
власт), то липсата на европейски средства може да се компенсира от отпушването на частните инвестиции – тези, които
бяха замразени в периода на политическата криза през 2013-2014 г. При един оптимистичен сценарий, при който
основните рискове не се материализират, икономиката би могла да отбележи отново растеж над 1%. Годишен ръст от
1,4-1,5% е напълно достижим, ако ЕС избегне нова рецесия, а политическата обстановка в страната се запази относително
стабилна.
√ Пенсиите ще растат с под 3% през следващите години
Това сочи актуализираната средносрочна фискална програма, публикувана на сайта на финансовото министерство
Пенсиите ще се увеличават с под 3 на сто през следващите години, става ясно от актуализираната средносрочна
фискална програма, публикувана на сайта на финансовото министерство. В нея се посочва възможността за преместване
на партидата за втора пенсия в НОИ или за запазването й в частен фонд, но все още липсва финансовата обосновка на
подобна реформа.
Максималният осигурителен праг ще се запази на 2 600 лева през 2016-а и 2017-а година, което автоматично означава,
че и максималната пенсия ще бъде 910 лева. През следващите години ще се запази и златното швейцарско правило за
индексация на пенсиите.
От юли тази година вече е ясно, че ръстът ще е с 1,9%, което при пенсия от 200 лева прави увеличение с 3,80 лева. През
следващите две години увеличението на пенсиите от средата на годината ще бъде с 2,4 на сто през 2016-а и 2,8 на сто
през 2017-а г., което означава, че същият пенсионер ще получава малко над 214 лева след последното увеличение.
Прогнозите за минималната заплата се запазват, като освен предстоящото второ увеличение за тази година до 380 лева,
от 2016-а г. тя ще бъде 420 лева, а от януари на следващата година - 460 лева.
В новия вариант на средносрочната прогноза се отчитат рисковете от дефлация в еврозоната, както и ефектите от
поевтиняването на петрола и по-високата цена на долара.
Тази година икономиката ни ще отбележи ръст под процент, а в края на 2017-а година той трябва да е 2,3 на сто. Тогава
дефицитът трябва да е 2% от брутния вътрешен продукт.
√ А. Гинев: Приватизацията на БДЖ-Товарни превози е с цел оздравяване на сектора
Управляващите са си поставили за цел да бъде избран инвеститор в рамките на годината
Предложената от транспортното министерство приватизация на „БДЖ-Товарни превози“ има за цел цялостно да бъде
оздравен железопътният транспорт, а държавата да концентрира усилията си върху развитието на пътническите превози.
Това каза пред БНР заместник-министърът на транспорта Антон Гинев.
Той припомни, че министерството е изпратило до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
решението си за обявяване на процедурата за раздържавяване на предприятието.
„Надявам се това да се случи в рамките на тази година. Друг е въпросът, че трябва да се яви качествен инвеститор за
приватизацията на „БДЖ-Товарни превози“, заяви Гинев.
Той допълни, че от 2002 г. пазарът на товарни превози е либерализиран. Има около 10 частни превозвачи и са подадени
документи за лицензиране на нови.
Гинев коментира и разпореждането на министъра на транспорта да се повишат мерките за сигурност в ключови обекти пощенските клонове, летищата, автогарите, ж.п. гарите.
„Препоръчали сме на ръководителите на самите предприятия да проведат допълнителни инструктажи на своите
служители, така че да завишим вниманието върху възможни инциденти“, обясни Антон Гинев.
Той настоя гражданите да бъдат по-наблюдателни и при възникване на някакво съмнение от тяхна страна - ако видят
изоставени багажи, съмнителни лица, да уведомяват транспортните служители или МВР, така че да се извършват
проверки.
По отношение на 38-те влака, които спират от утре, заместник-министърът обясни, че причините са намалените с около
23% средства по договора за задължителна обществена услуга между държавата и „БДЖ-Пътнически превози“.
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„Колегите от БДЖ трябва да намерят начин коя е формулата за свиване на разходите на БДЖ с 40 млн. лв.“, разясни
Гинев.
„Във вземането на това решение сме съобразили, че не допускаме нито едно населено място да остане без железопътен
превоз. Спрените влакове са най-ниско ефективните в системата за момента, а именно приходите от тяхната работа са
пренебрежимо малки. Това ще предизвика неудобство за част от населението и ние сме готови да изслушаме всички
конструктивни мерки по тази тема било на синдикати, на неправителствен сектор, общини или на граждани, но такива
до момента не сме получили освен протестни декларации от граждани или общини“, коментира той.
Междувременно изпълнителният директор на „БДЖ Холдинг“ ЕАД Владимир Владимиров заяви пред Нова телевизия, че
в началото на февруари ще бъдат спрени още 90 влака или ще има променени маршрути. Той допълни, че се планират
съкращения на максимум 1500 служители, като първо ще бъдат освободени пенсионерите и наетите с временни
договори.
√ Социалистите ще преработят предложението си за прогресивно данъчно облагане
Тази политика трябва да обхване и други области, заяви Янаки Стоилов
БСП ще преработи предложението си за прогресивно данъчно облагане и дори ще предложи прогресивната политика да
обхване и други области. Това стана ясно от интервю на Янаки Стоилов, заместник-председател на Народното събрание,
пред БНР.
„Курсът на БСП към по-твърда опозиционна линия трябва да се развива и задълбочава като политика, основана върху
принципите на равенството и социалната справедливост, т.е. към една ясна социалистическа лява политика“, определя
посоката той.
Затова социалистите ще модифицират предложения вече вариант за прогресивно облагане на доходите на физическите
лица, което беше отхвърлено през ноември 2014 г. от парламента с гласовете на ГЕРБ, Реформаторският блок (РБ) и ДПС.
Тогава социалистите, ПФ, АБВ, БДЦ и „Атака“ бяха „за“ предложението.
Янаки Стоилов допълни, че прогресивната политика трябва да проникне и в други области – в земеделието по отношение
на начина на разпределяне на субсидиите в полза предимно на по-малките и средните производители, в това число и на
кооперациите.
Той посочи, че през тази година са били замразени 14 социални плащания. БСП ще се фокусира и върху антимонополната
политика, която трябва да наложи по-силно регулиране в тези сектори и заедно с това да защити българските
производители и потребители, обясни Стоилов.
Според него правителството има механичен подход по отношение на европейския инвестиционния план (известен като
планът „Юнкер“).
По повод предложените за финансиране от плана проекти от страна на България социалистът заяви: „Не може просто
изпаднали по едни или други причини проекти да бъдат вкарвани в тази програма, защото тя има по-различна
насоченост. България трябва види в европейските механизми възможности за икономически напредък и разпределяне
на възможностите сред повече лица. За мен е странно, че тези проекти не са коментирани с българския бизнес, за да
могат те наистина да съдействат за някакъв тласък“.
Той добави, че БСП ще проведе такива консултации и заедно с представители им в ЕП ще предложат по-добър подход,
който има повече шансове да бъде приет на европейско ниво.
Стоилов заяви, че правителството все още не е изпратило информация по отношение на предстоящото посещение на
държавния секретар на САЩ Джон Кери у нас. „Обикновено винаги след такива посещения България се оказва изправена
пред допълнителни ангажименти в редица случаи с поемане и на допълнителни рискове, но нека да не правим
предположения. Мисля, че е редно да се кажат поне областите на тези разговори“, препоръча той.
Според него миналото правителство е направило прелом в преодоляването на бежанската вълна. Той допълни, че е
необходима по-координирана политика и на европейско ниво и между България и Турция. Стоилов посочи още, че сега е
моментът да се постави въпросът, че ако към нас се предявяват допълнително изисквания по отношение на бежанската
тематика, е време европейските страни да погледнат на близката перспектива за приемането на България в Шенген. „Ние
трябва да действаме реципрочно в зависимост от това какви са възможностите, които получаваме и от там и степента на
задълженията, които можем да изпълняваме“, настоява той.
Стоилов коментира и атентата срещу сатиричния вестник „Шарли ебдо“: „Това не е само трагедия за много хора, за
техните близки, травма за цялото общество. Ние всички трябва решително не само да се обявим срещу терора“, каза той.
√ Българите са получили 556 млн. евро персонални трансфери от ЕС през 2013 г.
Персоналните трансфери се състоят основно от паричните потоци, които мигрантите изпращат в родната си
страна
През 2013 година в България са влезли 851 млн. евро под формата на персонални трансфери от Европейския съюз и
трети страни, показа последната статистика на Евростат. От тези средства 556 млн. евро идват от друга страна от
общността, а 295 млн. евро – от държава извън ЕС.
Паричните потоци, излезли от България под формата на персонални трансфери, са повече от скромни – общо 6 млн.
евро, от които 3 млн. евро са към друга страна от ЕС.
От Евростат посочват, че персоналните трасфери се състоят основно от паричните потоци, които мигрантите изпращат в
своята родна страна.
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Не всички страни от общността публикуват статистика за входящите и изходящите парични потоци от персонални
трансфери. Като цяло обаче европейските жители са нетни износители на средства. В ЕС са влезли общо 10,3 млрд. евро
под формата на персонални трансфери (от трети страни), а са излезли (към трети страни) почти 28,3 млрд. евро.
Най-големите изходящи трансфери са от Франция – общо 8,9 млрд. евро, от които 2,8 млрд. евро към страни от ЕС. От
Италия са излезли почти 6,7 млрд. евро под формата на персонални трансфери. 1,7 млрд. евро са към друга държава от
ЕС.
Италианците са и сред първите по отношение на входящите парични потоци от персонални трансфери – общо 2 млрд.
евро, от които 705 млн. евро са от друга страна от ЕС.
Лидер в тази статистика обаче е Полша с 5 млрд. евро входящи парични потоци. 3,1 млрд. от тях идват от друга страна от
ЕС.
√ Н. Марев: При отчетена инфлация пенсионните фондове имат положителна доходност
Това означава съхранена покупателна способност на средствата, заяви главният изпълнителен директор на ПОК
"ДСК-Родина"
Пенсионните фондове имат положителна доходност дори след отчитане на инфлацията. Това каза пред БНТ главният
изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" Николай Марев. Той коментира пенсионната реформа от последните дни
на 2014 г., след която е възможно партидите на работещите да се прехвърлят от пенсионните дружества към държавното
обществено осигуряване (НОИ).
Марев упрекна управляващите, че промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са били приети буквално за 5 дни
и това буди безпокойство. Нямаше обсъждане нито с пенсионните фондове, нито с работодателите, а само със
синдикатите, подчерта той.
Експертът опроверга изявлението на Менда Стоянова преди дни, че средствата на хората се топят и доходът за 2002-2014
е отрицателен, ако се отчете набраната инфлация.
Той е изчислил, че реалната доходност, т.е. постигнатата номинална доходност минус натрупаната инфлация за периода
2002 – 2014 г., е положителна и е 0,46%.
„Това означава съхранена покупателна способност на средствата на хората. Тези сметки са много сложни, мога да ги
предоставя и на КФН, и на г-жа Менда Стоянова, защото трябва да се вземат много източници на информация“,
декларира Николай Марев.
Той посочи още, че в момента в частните пенсионни фондове има около 7,5 млрд. лв., а като се добавят и средствата от
третия стълб, се получава една сума от около 8 млрд. лв.
Николай Марев подчерта предимствата на частните пенсионни фондове: наличието на лична партида, инвестиране на
внасяните пари, които се умножават, както и възможността за наследяване.
„Пенсионните фондове не могат да фалират, те са създадени така. Средствата на осигурените лица са в банка попечител
и така се инвестират. Приходите на пенсионните компании са единствено от таксите, които събират“, коментира още той.
Марев заяви, че след като в Унгария е предприета подобна реформа с прехвърляне на налични средства в първия стълб,
като резултат са „изчезнали“ 10 млрд. евро. На осигурените е било обещано да се открият лични партиди в първия стълб,
но това не се е случило. Сега съотношението държавен дълг към БВП на Унгария вече гони 90%, подчерта специалистът.
Според него с последните промени в пенсионната система на България се действа недалновидно, защото за в бъдеще
държавата поема голям ангажимент и то в ситуация на демографска катастрофа. „В момента 76 пенсионери се издържат
от 100 осигурени лица. За 2060 г. по разчети на НОИ 109 пенсионери ще бъдат осигурени от 100 работещи. Няма да има
кой да плаща вноските. Това означава ниски пенсии и натиск за увеличаване на данъци и осигуровки“, заяви Марев.
√ Ръководството на Сметната палата се обяви срещу новия закон за одитната институция
Бюджетите на 161 общини и някои европроекти отиват в „зоната на здрача“, заяви Лидия Руменова
Новият закон за Сметната палата ще създаде сериозни рискове пред изпълнението на одитната програма за тази година.
Това обяви на пресконференция председателят на одитната институция Лидия Руменова. Тя обясни, че срещата с
медиите е в неделя, защото следващата седмица ще бъде гледан на второ четене новият закон за Сметната палата,
предаде БТА.
Припомняме, че при първия мандат на ГЕРБ Сметната палата се ръководеше от председател и с двама заместници.
Правителството на Орешарски отмени този модел и сега одитната институция се управлява от колективен орган председател и осем членове одитори, които заедно разглеждат докладите. Миналата година ГЕРБ предложиха отново
връщане на старата структура от председател и двама заместници.
Според Лидия Руменова този модел е показал, че е неработещ, а сега имало риск за изпълнението на одитната
програма.
Сметната палата трябва да осъществи над 400 одитни доклада през 2015 г. Това означава, че те трябва да бъдат
разгледани само от двама души, тъй като председателят няма отношение към оперативната одитна дейност, посочи тя.
Лидия Руменова каза още, че новият закон предвижда вече да не се заверяват счетоводните отчети на 161 общини с
бюджет до 10 млн. лева. По думите й така от задачите на палатата ще отпаднат 161 одита. Тя отбеляза, че изваждането
на тези общини от проверките води до занижаване на отчетността и поставя в "зоната на здрача" много сериозен
обществен ресурс и средства по европейски проекти.
Без отчет ще остане бюджетен ресурс от 800 млн. лева, както и активи от над 6 млрд. лева, уточниха от одитната
институция.
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Председателят на Сметната палата отбеляза също, че с новия закон се ограничава компетентостта на одитната
институция по отношение на европейските средства, свежда се само до счетоводната част.
Руменова добави, че с новия закон се заличава изцяло независимостта на Сметната палата - премахнат е принципът на
мандатност и бюджетът й вече ще се управлява от министъра на финансите.
Новият закон само сменя числеността на Палатата, отбеляза Руменова. Това е поредният опит за политическо овладяване
на институцията, през 2010 г. се случи същото, твърди тя.
Руменова очаква мандатът на сегашното ръководство да бъде прекратен след шестмесечна работа.
През тази година са планирани специфични одити на "Национална спортна база", която стопанисва спортната база на
Белмекен, Националния стадион "Васил Левски", "Арена Армеец", както и на търговски дружества, управлявани от
Столичния общински съвет и Столична община като "Топлофикация", "Метрополитен", както и на 44 лечебни заведения.
През 2015 г. ще има одити и на 63 политически партии, които през миналата година са участвали в европейските и в
парламентарните избори.
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