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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите

Телевизия EBF
√ Интервю с г‐н Васил Велев в предаването EBF Събеседник
Интервюто може да бъде гледано на следния линк:
http://www.ebfbusiness.tv/index.php?page=shows&type=4&id=4291
***
Други публицации
Вестник Класа
√ НАП–София събра с 87,6 млн. лв. над плана за 2010 г.
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0934.pdf
Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) в София е събрала 87,6 млн. лв. Повече от
планираното за 2010 г., съобщиха от ведомството. В бюджета са внесени 3,65 млрд. лв. от данъци и осигурителни
вноски. Общото изпълнение на годишния план е 102,5%, като с най‐висок процент на изпълнение ‐ 119,6%, са приходите
от ДДС. Постъпленията по републиканския бюджет са 2,32 млрд. лв., което е 109,6% от предвиденото за годината,
отчетоха от НАП‐София.
Само от данъци по сметките на ведомството са постъпили 2,26 млрд. лв., което е със 151,410 млн. лв. повече от планира‐
ното (107,2%). С най‐голям ръст (близо 11%) са приходите от ДДС, като увеличението спрямо 2009 г. е 107,372 млн. лв.
Преизпълнение от 3,316 млн. лв. има и при данъка върху доходите на физическите лица. През 2010 г. гражданите са
внесли 702,458 млн. лв. налози. Намалели са обаче приходите от корпоративния данък и осигурителните вноски с 8% в
сравнение с плана за 2010 г.
Събраният корпоративен данък е 382,615 млн. лв. Приходите от осигурителни вноски са 1,333 млрд. лв., което е 92% от
планираното. Данъчните в София отчитат ръст от 38% на постъпленията от данък върху хазартните съоръжения. Събрани
са повече от 26 млн. лв., като увеличението спрямо миналата година е над 7 млн. лв. Общо 58,1 млн. лв. пък са
събраните пари от такси, глоби на КАТ и други институции, от принудително събиране на вземания чрез продажба на
активи, както и от продажба на конфискувани активи.
Делът на събраните средства от териториалното данъчно поделение на НАП в София е 30,45% в общото изпълнение на
страната. От началото на 2010 г. дирекцията обслужва гражданите и фирмите, регистрирани на територията на
Столичната община, София‐област, Благоевград, Кюстендил и Перник. Част от новата структура е и столичната дирекция
"Средни данъкоплатци и осигурители", която обслужва 2668 регистрирани дружества. В обхвата на НАП‐София са
регистрирани общо 518 586 фирми, от коитo 82 589 са с регистрация по Закона за ДДС.
√ Отхвърлиха ветото на президента за Изборния кодекс
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0934.pdf
Депутатите отхвърлиха ветото на президента Георги Първанов върху Изборния кодекс. На заседанието в парламента
вчера от 187 депутати в пленарната зала 129 гласуваха "за" отхвърляне, 50 ‐ "против", и 8 са се въздържали. Според
разпределението по парламентарни групи от ГЕРБ са гласували "за" – 108 депутати, Коалиция за България ‐ 33 "против",
ДПС – 14 "против", "Атака" ‐ 17 "за", Синята коалиция ‐ 1 "за", 8 "въздържали се".
От Коалиция за България обявиха, че ще подадат жалба до Конституционния съд заради текстовете от Изборния кодекс,
които са свързани с гласуването на сънародниците ни в чужбина. "Този Изборен кодекс ниводи в посока на
антидемократични избори. Правителството се дави и трябват спешни мерки за предстоящите избори. Трябва им балон,
който да ги спаси от блатото", заяви от парламентарната трибуна депутатът от ПГ на Коалиция за България Мая
Манолова. Тя каза на управляващите, че никакви помощни средства няма да им свършат работа, защото с Изборния
кодекс няма да си възвърнат изгубеното доверие на гражданите.
"С него се отнемат изборни права. Хората по‐малко ще гласуват, по‐малкo ще избират. Защо се лишават хората от
малките населени места да избират кметовете си? Защото така ГЕРБ разбират своя партиен интерес, защото ги е страх от
избори в малките населени места", заяви Манолова. Според нея за първи път от 20 години ще се наложи да викаме
външни наблюдатели, защото при липса на изборен феърплей международните правозащитни организации изпращат
наблюдатели. Тя допълни, че инатът и политическото упорство на управляващите няма да им позволят да се вслушат и
да променят някои от текстовете, част от които са противоконституционни.

Председателят на правната комисия Искра Фидосова от ГЕРБ каза, че Изборният кодекс е писан 9 месеца и българското
правителство не се дави в блато. "Българското правителство стои стабилно. Това, че има хора, които целят с измислени
компромати, изнесени от анонимни личности, да свалят правителството, няма да стане. Няма да се случи това, г‐жо
Манолова, колкото и да го искате", каза още Фидосова.
√ Износът на енергия се повишава с 30%
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0934.pdf
10,4 тераватчаса електроенергия се очаква да изнася България през 2020 г. Това е предвидено в новата енергийна
стратегия на страната ни, представена вчера от министъра на икономиката, енергетика и туризма Трайчо Трайков.
Според прогнозите след 10 г. у нас ще се произвеждат по 49,7 твтч ток. До 2015 г. се планира да се пуснат 1060 мвт нови
мощности, а да се спрат стари съоръжения с 2175 мвтмощност.
По думите на министър Трайков до края на годината ще бъде създадена електроенергийна борса, чрез която ще се
създаде реална конкуренция на пазара и ще може по‐лесно да се определят цените на тока. За създаването на
структурата в момента работят МИЕТ, ЕСО, българският и норвежкият енергиен регулатор.
Борсата няма да бъде с добра ликвидност заради липсата на централи, които да могат да работят на свободния пазар,
заяви вчера Иванка Диловска, председател на Института по енергиен мениджмънт. Според Трайков стратегията ще бъде
разгледана от правителството до няколко седмици. До два месеца се очаква ЕСО и "Булгартрансгаз" да бъдат отделени
от структурата на БЕХ, каза още министърът. Според евродирективите ЕСО трябва да стане собственик на преносната
мрежа у нас, която в момента е заложена като активи за кредитите на НЕК. В скоро време ще започнат и преговори с
банките кредитори на НЕК за прехвърлянето на активите, обясни Трайков. По думите му правителството предвижда да
се създадат механизми за подпомагане на бедните заради очакваното увеличение на цените. 3
Не съм зависим от това, дали АЕЦ "Белене" ще стане или не, каза още Трайков по повод условията на Синята коалиция
за подкрепа на правителството в престоящия вот на доверие. Ако целите на стратегията се изпълнят, електроенергията у
нас ще поскъпне с 25% през следващите 10 г. Ако документът остане на хартия, токът ще скочи двойно, заяви Диловска.
Възможно е повишение на природния газ след март т.г. заради увеличението на цената на петрола по международните
пазари, каза вчера Димитър Гогов, изпълнителен директор на "Булгаргаз". Той добави, че следващата седмица ще има
преговори в Москва за подписване на нов договор с "Газпром" за доставки на синьо гориво за страната ни. В момента
има проблем и с местния добив на газ заради авария в един от сондажите.
Министър Трайков добави, че още една американска компания освен "Шеврон" е проявила интерес да добива шистов
газ у нас.
Вестник Пари
√ Ръстът в износа на металургията достигна 25% през 2010 г.
http://pari.bg/static/pdf/pages/19.pdf
Производството на меден прокат се е увеличило с над 50%, а на стомана с 4% Металургичната индустрия е навсякъде ‐ в
медните чипове и елементи на компютъра и фотоапарата, в стола, дограмата на прозореца и дори в жилищните сгради.
Светът вече не може без нея, а хубавото е, че България се нарежда в Топ 10 на страните от Европейския съюз по
производство на цветни метали и изделия от тях.
При черната металургия все още сме под средното ниво след спирането на “Кремиковци”, но от бранша се надяват това
да се промени в бъдеще. Металургичната индустрия беше сред първите, които пострадаха от кризата, но и сред първите,
които започнаха да се съвземат от нея. В края на миналата година тя отбеляза средно около 20% ръст на производството
след спада от близо 30%. Продуктите все още намират хладен прием на родния пазар и за 2010 г. спадът в продажбите
им е с над 30%, но за сметка на това износът успя да се увеличи с 25%, показват последните данни на Българската
асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).
Като се има предвид, че металургичният сектор формира около 15‐20% от стоковия износ на България, всяко негово
намаление или ръст оказва сериозно влияние върху търговския баланс на страната. “От правителството коментираха, че
именно експортно ориентираните отрасли ще издърпат икономиката.
Данните вече го доказват, положителните промени до голяма степен се дължат на металургичната индустрия, така че тя
трябва да получи заслужено внимание”, коментира Политими Паунова, изпълнителен директор на БАМИ.
Ефектът на кризата и след нея
Заради кризата оловно‐цинковото производство спадна с около 10%. Медният прокат се сви наполовина, докато
електролитната мед и алуминиевият прокат не бяха засегнати. При черната металургия спадът е с около 30%.

“Последните данни показват, че вече има подобрения, но все още производството и продажбите не са се възстановили
на нивото от 2008 г.”, казва Паунова. Ръстът на металургичната индустрия в края на тази година обаче може да достигне
и 20%, прогнозира председателят на асоциацията Антон Петров.
Резултатите на БАМИ за 2010 г. показват, че цветната металургия се възстановява по‐бързо и успешно. Подобрението на
производствените резултати в сферата на цветната металургия е най‐голямо при медния прокат (54%) и медта (14%), а
тези количества са предназначени почти изцяло за износ.
За черната металургия промяната не е съществена. При стоманата има увеличение само от близо 4%. Спад има само при
валцуваните продукти (напр. Арматурно желязо и ламарина) – от около 5.4%, но той не е фатален и е по‐скоро свързан с
възстановяването на строителния бранш.
Енергийните предизвикателства
Българската металургична индустрия е силно конкурентоспособна на външните пазари и около 90% от продукцията е
предназначена за износ. Качеството е едно от най‐силните конкурентни предимства, коментират производителите, но
най‐големият им проблем е, че индустрията е и силно енергоемка ‐ около 20% от индустриалното потребление е
свързано със сектора. Черната металургия е зависима от цените на природния газ, а цветната ‐ от тези на електроенер‐
гията. След като те непрекъснато се повишават, това означава и по‐скъпо производство и крайни продукти. Много често
заради цената вносните продукти стават по‐предпочитани от българските. В Украйна или Русия например може да има
доста по‐евтино производство заради суровинната обезпеченост и по‐ниските цени на енергоносителите.
“Някои държави може да правят и микс в цената на енергията, тъй като имат диференцирани цени. В България
обаченямаме нормален пазар, нямаме енергийна борса на електроенергия и газ. Товае едно от нещата, които трябва да
бъдат направени дори и заради европейските изисквания и колкото по‐скоро се случи, толкова по‐добре”, казва
Паунова.
√ След седмица енергийната стратегия влиза в МС
http://pari.bg/static/pdf/pages/19.pdf
До седмица ще бъдат дописани някои дребни предложения в Енергийната стратегия на България до 2020 г. След това тя
ще бъде внесена за одобрение в Министерския съвет, а по‐късно и в парламента. Стратегията беше публично обсъдена
вчера, след като 7 месеца всеки е могъл да я прочете в интернет и да изпрати предложения.
Най‐важното според документа е да се гарантира сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация, да се
използват местни ресурси, да се повишава енергийната ефективност. Приоритетни са развитието на независим
регулиран конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите.
Документ или нещо повече
Различни експерти, които участваха в публичното обсъждане, оцениха стратегията като добра и модерна за времето си.
Някои се опасяват обаче, че тя може да остане само на хартия. Според председателя на Българския енергиен форум
Иван Хиновски написаната стратегия прилича на списък с обещания. „Винаги има опасност един документ да остане на
хартия”, отвърна на забележката министър Трайчо Трайков.
Още съмнения на експертите
„Имам съмнения, че до края на годината ще се създаде електроенергийна борса. Няма достатъчно играчи, които да
продават енергия на пазарни цени”, обяви бившият зам.‐министър на енергетиката Иванка Диловска, която
понастоящем е председател на борда на Института за енергиен мениджмънт. „До края на годината борсата ще
съществува. Преди това обаче трябва да се променят някои правила”, обясни Трайков. Според Диловска до
потребителите пристигат по‐ малко от 50% от произведената енергия. „Загубите не са кражби. Те се формират от
прекалено многото преобразуване на първичните ресурси, както и при транспорта”, обяви Диловска.
Тя уточни, че в Европа загубите от производството до потребителя са 33% от енергията. Вариантът да се спестят загубите
е енергията да се произвежда на мястото, на което се потребява. За целта в стратегията е записано например, че трябва
да има системи за малки възобновяеми енергийни източници в сградите. Според министър Трайков в случая трябва да
се субсидира направената инвестиция от хората, а не цената на електроенергията. Затова ще се използват средства от
продажби на въглеродни емисии.
Как да бъде избегнат ценовият шок
Диловска съобщи, че до 2030 г. цената на електроенергията ще поскъпне двойно. Ако обаче се направят инвестиции в
ефективност и се намали потреблението, сметките на гражданите ще се увеличат само с 25%. Според министър Трайков
няма разчети колко са енергийно бедните хора у нас. По думите му ще се намерят начини, по които от цената на тока
трябва да се извади социалната компонента. Тепърва трябва да се мисли обаче как да се подпомагат хората, за които
цените на тока ще стават все по‐непосилни. Към момента сега има само енергийни помощи за отопление през зимата.
Това обаче трябвало да се обсъди и с други институции, каза след обсъждането на стратегията Трайков.

Бъдещето на БЕХ
В стратегията липсва ясна концепция за Българския енергиен холдинг, коментира Димитър Иванов, бивш депутат от
ОДС. „Трябва да се поддържа идеята БЕХ да бъде закрит и да се управляват отделните търговски дружества. Смятам, че
през последните 10 години съвсем умишлено в страната ни не е имало енергийна стратегия – за да се реализират
корупционни интереси”, каза Иванов.
Още с идването на ГЕРБ на власт те обявиха, че ще разформироват БЕХ. Управляващите имаха идея част от акциите на
холдинга или дялове от компании в него да бъдат листнати на борсата. По‐късно се появи идея да се създаде нов
енергиен холдинг. Засега обаче всичко остава само на думи.
Вестник Монитор
√ Гласуват вота на доверие поименно
http://www.monitor.bg/article?id=276828
С поименно гласуване парламентът ще обяви днес дали подкрепя правителството на ГЕРБ. По азбучен ред всеки от
депутатите ще става от банката си и ще изразява своя вот. Предложението за това е депозирано вчера следобед в
деловодството на Народното събрание от съпредседателя на парламентарната група на управляващата партия Искра
Фидосова и ще бъде гласувано в началото на днешното заседание, разказа самата тя пред „Монитор”. Искам да им видя
физиономиите, мотивира депутатката предложението си. От ГЕРБ са на мнение, че по този начин ще лъсне истината кой
подкрепя подетите от кабинета „Борисов” реформи и кой се противопоставя на тях.
По‐рано вчера по настояване на премиера Бойко Борисов кабинетът реши да поиска вот на доверие от Народното
събрание. Решението беше внесено в парламента веднага след края на заседанието на МС. Дебатите по вота ще бъдат
проведени още днес, а веднага след приключването им ще бъде и гласуването.
Според конституцията вотът на доверие се счита за успешен, ако са го подкрепили над половината или поне 121
депутати. Поне 137 народни избраници се очаква да застанат днес зад кабинета „Борисов”. Освен законотворците от
ГЕРБ, които наброяват 117, 20‐те парламентаристи от „Атака” също дадоха да се разбере, че ще гласуват в подкрепа на
правителството. Положителен вот за цялостната политика на премиера и министрите се очаква да дадат и тримата
независими депутати Венцислав Върбанов, Марио Тагарински и Димитър Чукарски.
БСП, ДПС и хората на Яне Янев от РЗС пък вероятно ще гласуват против.
От Синята коалиция пък поставиха 5 условия пред кабинета, за да гласуват в негова подкрепа днес. Сред тях са
въвеждане на фискален борд и зачеркване на проекта за АЕЦ „Белене”. От ГЕРБ обаче моментално обявиха исканията
като неприемливи.
Вотът на доверие е за цялостната политика на борба с корупцията, престъпността, за модернизиране на българската
икономика и финанси, за провеждане на реформите в сферите на външната политика, отбраната, сигурността,
здравеопазването, образованието, социалната политика, правосъдието, транспорта, земеделието, опазването на
околната среда, културата, усвояването на средствата от европейските фондове и спорта, се посочва в мотивите към
решението на правителството. В него пише още, че кабинетът „Борисов” решава проблеми, натрупани от години.
„Създаде се ситуация, в която неясни политически субекти чрез анонимни източници, чрез медии с неясни собственици
разпространяват незаконни материали, стенограми и записи от разговори, с които целят да компрометират
правителството, неговите усилия и политика и да трупат напрежение в обществото”, пише в мотивите, които премиерът
Борисов е разяснил на министрите вчера. Според него целта на атаката била да се възстанови статуквото от последните
години, да се разчисти пътят на нови формации, които с ново лице и под различно име да се върнат на власт.
„Утре всички там. Всеки министър с кратък отчет за това, което е направил за година и половина и това, което трябва да
направи. Кратко, за да дадем възможност и на тези, които говорят и не ни искат, да го направят”, разпоредил премиерът
на министрите. По‐късно, докато инспектираше магистрала „Люлин”, той коментира пред медиите: „С вота на доверие
искам да дам знак на всички, които мислят, че по някакъв начин могат да ни подценяват, да ни изнудват или да ни
отклонят от този път, че няма да им мине номерът”. Борисов добави, че не се интересува от компроматната война.
√ Данъчните запечатаха 428 бензиностанции
http://www.monitor.bg/article?id=276841
Общо 428 бензиностанции в цялата страна са били запечатани от данъчните или доброволно затворени от
собствениците им, защото не са се свързали със системата на НАП. Това съобщи вчера шефът на приходната агенция
Красимир Стефанов.
Данните на агенцията обаче сочат, че по‐голямата част от тези бензиностанции вече са предприели действия, за да
осигурят дистанционната връзка на касовите си апарати с информационната система на НАП.

Стефанов обясни, че 2882 бензиностанции вече имат дистанционна връзка с данъчните. Очаква се през следващите
няколко седмици и по‐малките обекти за търговия с течни горива, които не са успели да изпълнят законовото изискване
в срок, да свържат фискалните си системи с приходното ведомство. От 11 януари до момента са извършени 765
проверки на обекти за търговия с течни горива.
Новото изискване за свързване на касовите апарати, бензиноколонките и резервоарите вече беше гласувано на първо
четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Предвижда се след окончателното приемане на промените в
законодателството резервоарите, бензиноколонките и касовите апарати на всяка бензиностанция да се свържат в обща
електронна система, която да подава данни в НАП. По този начин ще се изпраща подробна информация за количеството
налично гориво в обекта, за отчетеното като продадено на колонките и за натрупания оборот.
√ 16 минерални извора с нови стопани
http://www.monitor.bg/article?id=276848
Близо 30% от неизползваните минерални извори у нас вече ще имат нови стопани, показва справка на
екоминистерството. Вчера министър Нона Караджова подписа първите две решения, според които община Костенец
през следващите 25 години ще използва както намери за добре минералните води на изворите Костенец и Момин
проход. Условието е обаче това да носи полза на местните хора. До момента и други пет общини са поискали държавата
да им прехвърли за стопанисване различни минерални находища. Така те общо ще се разпореждат с 16 минерални
извора.
Според последните промени в Закона за водите от лятото на 2010 г. общините могат да поискат общо 83 извора в
страната, които по различни причини не се оползотворяват. До 31 януари те все още имат време да кандидатстват, но
следващата възможност ще е чак през януари 2012 г. Списъкът с находищата ще се актуализира в края на годината, но
понеже водите се отдават за четвърт век напред, колкото повече се бавят, толкова по‐малък е изборът, коментира Асен
Личев, шеф на дирекция в МОСВ. Общинските съвети трябва да излязат с решение, което да предвижда използването на
изворите за някакъв вид социална дейност. Повечето от тях могат да облекчат отоплението на ясли и училища, а
повечето са подходящи и за пиене. Досега общинарите са се организирали и са поискали контрола над изворите във
Велинград за Драгиново и Велинград‐Каменица, в Бургас – за Бургаски минерални бани, Свищов ‐ за Свищов и Овча
могила. Димитровград ще развива възможностите на извора Меричлери. Столична община също е решена да не оставя
повече горещите извори да изтичат в канализацията и да ги употреби за по‐полезни цели. Тя ще получи от държавата
контрола над изворите Овча купел, Централна баня, Баталова воденица, в с. Железница, а също така и минералните
води от кв. Лозенец, Надежда и Панчарево.
Две седмици след подаване на заявлението екоминистерството издава съответното разрешение.

