ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ
11.04.2011

Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Класа
√ Бизнесът в шок от 10 пъти по-високи сметки за данък сгради
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165064_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D
1%82+%D0%B2+%D1%88%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D1%82+10+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B
7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA+%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
Шокиращи сметки за данък сгради и такса смет получиха тази година много фирми, алармираха бизнес
асоциации. Над десет пъти по-високи местни налози дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с миналата
година, потвърди председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев на среща
с парламентарната комисия по бюджет и финанси в края на миналата седмица. „Шоковото увеличение е
последица от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса пред невъзможност да
оцелява“, коментира Велев. По думите му предприятия, които притежават недвижима собственост, ще бъдат
принудени да работят месеци наред само за да платят непосилния данък сгради. Председателят на
работодателската организация прогнозира драстично спадане на стопанската активност, замразяване на
дейността, масови фалити и довеждане до несъстоятелност на фирмите, разпродажба на активите им на
безценица.
Промяната в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), която влезе в сила от 1 януари 2011 г., гласи, че
данък сгради се определя според по-високата отчетна стойност или данъчната оценка при нежилищните,
производствените сгради на фирмите, което доведе до рязък скок на налога, обясни за „Класа“ Камен Колев,
зам.-председател на Българската стопанска камара. Той потвърди информацията, че тазгодишният скок на
местните налози за фирми надхвърля 10 пъти сумата от предишните години. „Това зависи от годината на
построяване на сградите, от амортизацията им, но се плаща, независимо дали предприятието има някакви
приходи, или е замразило дейността си“, уточни Колев.
Предложението местният данък да се изчислява на по-високата основа, т.е. на данъчната оценка, е
направено от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). В специално писмо до бюджетната
комисия, подписано от изпълнителния директор Гинка Чавдарова, се припомня, че измененията в ЗМДТ са
били приети през октомври 2009 г. и на фирмите е даден достатъчно дълъг срок - до края на месец юни 2010
г., в който да предекларират имотите си. Но този срок масово не е бил спазен. Същевременно
работодателите не са се възползвали от правата си да участват в общественото обсъждане на бюджета на
съответната община и да поставят проблемите си. Реакцията им започва постфактум - едва след като научат
какви суми дължат на данъчните.
В писмото на НСОРБ се подчертава, че промяната засяга главно по-стари имоти на фирми, които не са
спазвали изискването за ежегодна актуализация на отчетната стойност, както и фирмите, които не са
декларирали своевременно новопридобити и новопостроени имоти, установени при предекларирането през
2010 г. Следователно най-голямото скачане на данъка е за тези фирми, които досега са били некоректни
данъкоплатци, обясняват позицията си от НСОРБ. Предложението на сдружението вече е прието от
парламента.
„Оттук нататък всичко е в ръцете на общините – всяка поотделно може да решава какви да са местните
налози, като сме предоставили широк диапазон за изчисляване на промила на данък сгради, вариращ от 0,1
до 4,5 промила“, каза за „Класа“ Димитър Главчев, зам.-председател на бюджетната комисия. По думите му,
след като облагаемата основа скача толкова пъти, необходимо е да се намали промилът, за да няма шоково
поскъпване. В бюджетната комисия вече обмислят промяна на ставките, която да влезе от средата на
годината, но предстои обсъждане с общините.
Проблемът е в търпимостта на фирмите, коментира и Георги Чернев, председател на Софийската търговскопромишлена палата. По думите му работодателите досега мълчаха и реагират едва при резкия скок на
данъците. „Когато искахме да съдим общината заради високата такса смет, от 10 големи бизнес центрове в
София само 2 ни подкрепиха“, даде пример Чернев.

***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ 3,8 на сто ръст на БВП прогнозират икономисти
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=851240
Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на България през тази година се очаква да достигне 3,8%, а
през следващата година - 4,7 на сто. Основна причина за това ще е разширяването на вътрешното търсене.
Тази прогноза на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) представи Валентин Чавдаров, член
на управителния съвет на сдружението.
През настоящата 2011 г. ще има по-отчетливо нарастване на инвестициите (5,8%) спрямо потреблението (1,9%
растеж), смятат още специалистите. По финансовата сметка се очакват преки чуждестранни инвестиции в
страната около 1,5 млрд. евро през настоящата и следващата година. Възстановяването на потреблението
обаче ще е по-чувствително през 2012 г. с подобряването на пазара на труда.
Прогнозите за 2011 г. са за ускоряване на инфлацията до 3,8% основно заради динамиката на цените на
храните и петрола. Тяхното нарастване ще продължи чувствително до средата на годината, смятат от
сдружението.
Отчетните данни в началото на т. г. показват, че годишното повишение на цените на храните за януари и
февруари е съответно 4,1 и 4,9%. “Очакваме инфлацията при храните да се ускорява до средата на годината,
след което нейната динамика ще бъде под влиянието на сезонни фактори, които водят до покачване на
цените през последните 4 месеца от всяка година”, пише още в анализа на АИАП.
За 2012 г. инфлацията ще бъде по-ниска - 3 на сто, тъй като не се очакват големи повишения на
международните цени на суровините, смятат анализаторите.
Безработицата тази година ще се покачи слабо до 10,8 процента. През следващите 2 г. очакванията са да спре
забавянето на растежа на средната работна заплата. Причините са в стабилизирането на търсенето на «труд,
както и в известния инфлационен натиск.
Макроикономическата прогноза на Агенцията за икономически анализи и прогнози за 2011 и 2012 г. се
основава на очакванията за ускоряване на икономическия растеж в световен план.
Брутният вътрешен продукт на САЩ през тази година се очаква да нарасне с 3 процента, а през 2012 г. - с 2,7
на сто. За еврозоната съответните числа са 1,5 и 1,7%.
Вестник Класа
√ Осем пъти скочиха парите в Сребърния фонд за 4 години
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165036_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%8A%D1%82%
D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
%D0%B5+%D0%B2+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%
BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B7%D0%B0+4+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
За четири години парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
(т.нар. Сребърен фонд) са се увеличили повече от осем пъти. От 2007 г., когато средствата са били 216,1 млн.
лв., към 31 март 2011 г. те вече са 1,76 млрд. лв., показаха данни на Министерството на финансите. За 1,68
млрд. лева от общия ресурс са открити депозитни сметки в БНБ, като от началото на годината натрупаните
лихви са 0,7 млн. лв. Само за март от централния бюджет по сметка на фонда са преведени 82,8 млн. лв., от
тях: 21,4 млн. лв. - паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет за 2010 г.,
58,3 млн. лв. - приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет за миналата година, и 3,1 млн. лв.
- приходи от други източници (средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с
приватизационния процес). За четирите години най-много пари от лихви са генерирани през 2008 г. - 16,7
млн. лв., 2009 г. - 9 млн., 2010 г. - 3,4 млн. лв.
По закон в Сребърния фонд трябва да постъпват 100% от приходите от приватизация и концесии, както и 25%
от годишния бюджетен излишък, ако има такъв. Разпоредбите предвиждат още натрупаните пари да се
използват за изплащане на пенсии след 10 години. Наскоро финансовият министър Симеон Дянков обясни, че
до 20% от парите в Сребърния фонд ще могат да се инвестират на БФБ. В момента се подготвят и законови
промени, които ще позволят Сребърният фонд да инвестира в български акции и облигации. Сега по закон
парите могат да се влагат у нас само в банкови депозити.
Според председателя на Борда на директорите на Българската фондова борса Асен Ягодин инвестициите в
акции и облигации на пари от Сребърния фонд ще доведат до по-висока доходност, която след години ще е

нужна заради застаряването на населението. Той бе категоричен, че със застаряването на населението ще
има проблеми с пенсионната система, ако парите не бъдат инвестирани с по-висока доходност. Припомняме,
че преди дни стана ясно, че е започнала процедурата за избор на посредник за приватизацията на 33% от
капитала на Е.ОН, което означава, че компанията скоро ще бъде пусната на борсата. Това пък от своя страна
ще донесе допълнителни приходи във фонда.
√ Икономисти очакват 3,8% ръст на БВП
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165058_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D
1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82+3%2C8%25+%D1%80%D1%8
A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F
Растеж на българската икономика от 3,8% през тази година и 4,7% догодина очакват икономисти от
сдружение „Агенция за икономически анализи и прогнози“ тази година. Инфлацията също ще се укроти на 3,8
на сто, като основният фактор за нея ще бъде покачването на цените на храните и на горивата.
Безработицата обаче ще се покачи слабо и ще достигне нива над 10%, прогнозира Стефан Цветков,
председател на сдружението, което е своеобразен приемник на Агенцията за икономически анализи и
прогнози към Министерството на финансите, която беше закрита. Тази година според експертите страната ни
ще намали бюджетния си дефицит под 3% от БВП.
Ръстът на инвестициите през 2011 г. ще е 5,8% , а на потреблението - 1,9%. По финансовата сметка се очакват
преки чуждестранни инвестиции в страната около 1,5 млрд. евро. Възстановяването на потреблението ще
стане по-чувствително през 2012 г. с подобряването на пазара на труда. За 2012 г. инфлацията ще бъде пониска - 3%. Растежът на кредити ще се ускори през тази и следващата година до 7,4 и 9,7%.
Според експертите съществува риск от евентуален предизборен натиск за повишаване на разходите, който е
вероятно да се случи, въпреки че в бюджета, както във всеки един бюджет, има заложени определени
буфери, които ще позволят разходите да бъдат преразпределени в известна степен между различните пера.
„Вторият вътрешен риск, който за нас все още представлява една лека неизвестна, е състоянието на
банковата система. Наскоро имаше изявления от различни банкери, че искат да започнат кредитна активност,
че състоянието на банките е стабилно и т.н.“, коментира Стефан Цветков. Делът на лошите просрочени
кредити в банковата ни система все още продължава да се увеличава според него. „Има известни признаци,
че това увеличаване се забавя и скоро може би ще бъде преустановено. Най-лесният начин да бъде
преустановен ръстът на нарастване на дела на лошите кредити е посредством засилване на кредитната
активност. И ние смятаме, че банките са силно заинтересовани да започнат да раздават кредити. Въпреки
това обаче те са много консервативни, когато става дума за намаляване на лихвените проценти по кредити”,
уточни Цветков. Икономистите прогнозираха още, че постепенно динамиката на износа ще се забави, а
вносът ще продължи да се възстановява. Така тази година приносът на външния сектор към икономиката ни
ще се забави, а догодина ще стане отрицателен.
Тотю Младенов: Доходите може да скочат до 15% от началото на юли
От началото на юли с увеличаването на минималната работна заплата очаквам ръст на доходите до 15%,
заяви вчера социалният министър Тотю Младенов пред bTV. Миналата година беше много тежка за бизнеса и
за хората, но вече започваме да излизаме от кризата и е логично доходите да растат. Все пак те ще зависят от
производителността и конкурентоспособността на икономиката, допълни Младенов. Според него България
трябва да прави всичко възможно за привличането на качествени инвестиции, които носят голяма добавена
стойност и влияят положително върху ръста на брутния вътрешен продукт.
Той опроверга твърдения, че безработицата е надхвърлила 10%. За март тя е 9,52%. Проблемът е, че 60% от
хората без работа са неграмотни и нискоквалифицирани. Затова 43% от 1,2 млрд. евро по Оперативната
програма за развитие на човешките ресурси ще бъдат за обучение и преквалификация, уточни министърът. А
след увеличаване на минималната работна заплата може да се мисли и за покачване на пенсиите.
√ Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на Съвета на директорите на
БФБ: Банките вече търсят клиенти от перспективни сектори за нови кредити
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164999_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%AF%D0%B3%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%
D0%9F%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+
%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B
D%D0%B0+%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%A4%D0%91%3
A++%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%82%D
1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%BE%

D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
8+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8
- Г-н Ягодин, как оценявате състоянието на българските банки в този момент? Последната статистика на
БНБ сочи, че за първи път от началото на кризата се забелязва спад на необслужваните заеми в
корпоративния сектор. Означава ли това, че има съживяване?
- Състоянието на банките остава стабилно, дори бих казал, че вече има индикации към подобрение. Наистина
разходите за провизии остават високи с ръст от 11% на годишна база, но пък спадът в общата печалба на
банковата система забавя стоя темп, което е добра новина.
Факт е първият спад в сумата на необслужваните и преструктурираните заеми към корпоративни клиенти през февруари 2011 г. този спад е с 21 млн. лв. Въпреки това все още е рано да се правят прогнози дали този
сегмент върви към подобрение, т.е. не е ясно дали отчетеното месечно намаление, първо - ще се превърне в
тенденция, и второ - дали то не се дължи на спад в преструктурираните, а не в просрочените заеми.
Не можем да не отчетем обаче, че банковата система показва признаци на съживяване. Банките показват
стремеж към засилване на кредитирането, има постоянен ръст при жилищните кредити, забелязва се и
активност и в сегмента на потребителските заеми. Търсят се целенасочено и корпоративни клиенти,
работещи в перспективни сектори, за отпускане на нови кредити. Например нашата банка организира среща
с основните български износители с оглед насърчаване развитието на бизнеса им и дискутиране на формите
за подкрепа от страна на банките.
- Според банкери вече три години трезорите дават възможност на фирмите да преструктурират своите
задължения. Дойде ли времето тези компании да излязат от затрудненията си, или подпомагането им да
бъде преустановено?
- Преструктурирането на задълженията на фирми не е самоцел за банките. То се прави на база на анализ дали
дадената компания има бъдеще или не. Изкуственото поддържане на компании без перспективи да
преодолее кризата не е в услуга нито на банковата система, нито на икономиката на страната, нито на самата
компания и нейните конкуренти.
Тази година ще бъде решаваща, защото със съживяването на икономиката на страната ще се види кои фирми
имат потенциал и ще възстановят нормалните обеми на дейност. Това обаче е валидно основно за
компаниите, работещи за вътрешния пазар и зависещи от вътрешното търсене. Компаниите-износители вече
няколко тримесечия показват добри резултати и бяха първите, които преодоляха ефектите на кризата.
Ако дори в тази нова среда някои фирми не са способни да обслужват своите задължения, то това означава,
че е по-добре да бъде спасено каквото може от компанията, докато все още има какво да се спасява. Но
отново повтарям – решението ще е индивидуално за всеки един клиент, съобразно неговото състояние и
перспективи.
- Скоро излезе информация, че двете турски банки Ишбанк и Актифбанк са направили сериозни постъпки
за дебют у нас. Смятате ли, че подобна турска инвазия ще изостри конкуренцията на родния банков пазар?
Има ли потенциал за разширяване?
- В известна степен навлизането на нови конкуренти на пазара винаги се очаква да изостри конкуренцията,
която и без това е достатъчно ожесточена на такъв малък пазар като българския. На българския пазар работят
вече 31 банки (от които 6 са клонове), а пазарът вече не расте с темповете отпреди кризата.
От друга страна обаче, новите участници на пазара все още не са заявили каква ще бъде тяхната стратегия и в
кои сектори/сегменти ще насочат своите усилия. Възможно е да поддържат само няколко клона, които да
обслужват техни големите клиенти.
- Наказателната лихва при жилищните кредити остава национално решение, стана ясно от предложенията
на Европейската комисия за еднакви правила на пазара в ЕС и за този вид заеми. Какво е вашето мнение и
смятате ли, че тази мярка е правилна, с оглед предложенията на депутатите от ГЕРБ?
- ЕК взе най-доброто решение в случая. ЕС се състои от много различни държави, които се намират в различен
етап на икономическото си развитие и поради това е добре някои решения пряко касаещи
банковия/финансовия сектор да бъдат оставени на дискрецията на националните регулатори/законодатели.
- Според банкери истинските загуби от кризата за финансовите институции ще станат ясни след близо 2-3
години...Какво е вашето мнение?
- Необходимо е да мине известно време, за да може да погледнем назад и да оценим правилно какво се е
случило по време на кризата.
Все още е твърде рано да се оценят точните загуби - първо, защото някои фирми все още не са излезли от
кризата и не се знае какво ще бъде тяхното бъдеще, и второ, защото започнатите дела срещу длъжници все
още не са приключили и ще мине известно време, докато преминат през всички етапи на процедурите по
оздравяване, фалит или ликвидация.
Положителната новина е, че банките заделиха огромно количество провизии през последните две години

(близо 2.4 млрд. лв. са разходите за обезценка за последните две години), което се явява една форма на
предварително реализиране на загуби, които след това може да бъдат възстановени, а може и да се наложи
да се заделят още провизии.
- Има ли проблеми с реализирането на т.нар. изгорели имоти при настоящия свит пазар?
- Заради текущото състояние на пазара на жилища и като цяло на недвижимости е доста свито. Ако всички
проблемни ипотеки през съответните производства бъдат предложени на пазара, това ще доведе до
неговото изкуствено сриване. Банките продължават активно да преструктурират и предоговарят всякакви
кредитни споразумения с оглед клиентът да ги обслужва. Само в крайните случаи, когато е очевидно, че
клиентът няма никаква възможност се достига до изпълнително производство. Но банките, ако видят, че няма
реален интерес, тогава има инвестиционни дружества, които придобиват актива с оглед след 2 до 3 години
той да бъде реализиран на нормална цена.
- Разчетите на кабинета сочат, че растежът на България през тази година ще бъде в рамките на 3.6 на сто, а
прогнозата на Юробанк И Еф Джи груп е за ръст в рамките на 2.5 на сто. Какво е вашето лично мнение и
какви са перспективите пред икономиката на този етап?
- Нашето мнение е, че ръстът ще бъде по-нисък от прогнозираното от правителството, но може би ще бъде
малко по-висок, отколкото беше прогнозата на Юробанк И Еф Джи груп. Всичко зависи от това дали в
следващото тримесечие вътрешното потребление ще се съживи и колко инвестиции ще привлечем през тази
година.
Миналата година чуждестранните инвестиции бяха в размер на 1.6 млрд. евро, което е под нивата, които сме
свикали да виждаме в предходните години, но въпреки това бяха достатъчни да покрият дефицита по
текущата сметка.
Положителна новина е, че рейтинговата агенция Moody's на 5 април постави България под наблюдение за
възможно повишение на рейтинга. А когато такава консервативна рейтингова агенция като Moody's
предприема подобна стъпка, това може да бъде само положителна новина.
- Кои според вас ще бъдат двигателите за излизането на страната от кризата и има ли необходимост от
допълнителни мерки, които все още не стоят на дневен ред?
- Секторите, които имат потенциал за развитие, са експортните отрасли, инвестициите в инфраструктура,
селското стопанство, леката и добивната промишленост.
Допълнителните мерки трябва да бъдат свързани с подобряването на бизнес средата, облекчаване на
регулаторните пречки пред бизнеса, насърчаването на чуждестранните инвестиции, подобряването на
усвояването на европейските фондове.
- Вече стана ясно, че Е.ОН стартира процедура за посредник, но според вас кога можем да очакваме
листването на дружеството да стане факт?
- Да, стартирането на тази процедура е добра новина за капиталовия ни пазар. Скорошното й финализиране
неминуемо ще привлече инвеститорски интерес, толкова необходим за излизането на фондовия ни пазар от
двегодишната летаргия. Когато този интерес и свързаното с него повишаване на ликвидността са факт, мисля,
че и други добри дружества ще потърсят позитивите на публичния статут.
- Министерският съвет взе решение държавните дялове на Централен депозитар и борсата да бъдат
интегрирани. Какво е вашето мнение и смятате ли, че така ще се увеличи интересът на стратегическите
инвеститори?
- Неминуемо, и това е една от преследваните цели. В края на краищата капиталовият ни пазар има нужда от
пълен синхрон в развитието на основните му инфраструктурни звена. Доколкото намеренията са да върви в
посока стратегическо партниране с голям международен оператор, една подобна инициатива е позитив. Друг
е въпросът дали интегрирането на двете дружества или паралелната им приватизация е по-ефективното
изпълнение на тази цел. Тук думата ще имат компетентните държавни органи, консултирани от
професионалисти, в сферата на капиталовия пазар.
- Какви са очакванията ви за развитието на борсовия пазар в следващите години?
- Надеждите, не само мои, са да видим Стратегията 2012 на Българската фондова борса реализирана в
максимална степен. Това, съчетано с постепенното възстановяване на инвеститорския интерес към
българския капиталов пазар, ще възстанови загубените му позиции като алтернатива на банковото
кредитиране. За икономиката ни е добре да се придвижва напред на два равностойни „крака”.
√ 3 млрд. лв. от еврофондовете реално са постъпили у нас
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165003_3+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%
BE%D1%82+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%
82%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81

България е договорила почти 45%, или над 7 милиарда лева от парите по седемте оперативни програми,
съобщи министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев в предаването "Седмицата" по
Дарик радио. Ако се съберат всички платени средства, включително и по Програма за развитие на селските
райони, излиза, че реално в страната ни са влезли три милиарда лева от европейските фондове.
В момента екипът на Томислав Дончев вече работи по идеите за следващия програмен период, който
обхваща 2014 – 2020 г. Според министъра едно от предложенията ще е да се окрупнят административните
области, което ще доведе до по-добра координация и ще доближи системата до хората.
От 2014 г. трябва да заработят шест междинни звена за разпределение на европейските фондове. "От една
страна, е необходимо да има процес на централизация на национално ниво, защото 7 различни финансови
инструмента, разпилени в почти цялото правителство, създават проблем с координацията между тях. На
териториално ниво част от администрациите трябва да бъдат преместени във вътрешността на страната - да
бъдат по-близо до хората и процесите“, каза Томислав Дончев. Той обясни, че по времена на среща с
областните управители, а също така пред депутатите и в Националното сдружение на общините, е повдигал
въпроса дали е редно 6-те междинни звена в районите за планиране да бъдат "посадени" на гола поляна, или
трябва да се съчетаят с друга държавна институция. Министърът смята и вече няколко пъти е заявявал, че
най-логично е тези междинни звена да бъдат в областните администрации. Това ще разшири правомощията
на областните управители и ще им позволи реално те да изпълняват ангажиментите, които имат като
институции, която трябва да координира държавната политика на територията на съответния регион. Но
освен преструктуриране на административното деление, задължително трябва да се променят и
правомощията на областните управители, тъй като те нямат кой знае какви права, добави Дончев.
По повод решението на кабинета България да се присъедини към пакта за еврото, което беше критикувано от
опозицията, министърът посочи, че "това е най-прекият път да се приближим по-бързо до големите и
богатите".
Наложени са финансови корекции по 176 договора за 25.4 млн. лева
Към днешна дата са наложени финансови корекции по 176 договора за 25.4 млн. лева. В момента работна
група с краен срок май разработва критериите, по които ще функционира компенсаторният фонд. Идеята с
пари от хазната да се покриват глоби на общини за нарушения по европейски проекти, защото нямат
възможност да ги платят или пък грешката е по вина на държавната администрация, може да се посрещне
остро от ЕК и от Службата за борба с измамите с европейски средства (ОЛАФ). Затова механизмът трябва да
функционира на ясни и точни принципи, каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев в отговор на
депутатски въпроси. Той заяви, че ако една община е глобена заради грешка на държавна институция или
заради несъответствие на законодателството към конкретния момент, честно е санкцията да се поеме 100%
от компенсаторния фонд. Глобата обаче няма да се опрощава напълно, ако причината за амнистията е, че
санкцията е прекалено голяма за бюджета на общината. В противен случай това би се възприело много остро
от ЕК и ОЛАФ, още повече че финансовата корекция е дисциплинираща мярка и този механизъм ще я
обезсмисли, обобщи Дончев.
Вестник Дневник
√ Томислав Дончев, министър по еврофондовете: Сами си спряхме плащанията от ЕК по "Околна среда"
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/04/10/1072811_tomislav_donchev_ministur_po_evrofondovete_sami_si/
Зам.-ръководителят на отдел "България" в генерална дирекция "Регионално развитие" на Европейската
комисия Карстен Расмусен каза, че ще губим пари по ОП "Околна среда". Говорителят на дирекцията Ван
Лийроп пък заяви, че са спрени 14.5 млн. евро по програмата. Министерството на околната среда отрича.
Каква е истината?
- Има три възможни процедури - прекъсване на плащанията, спиране, загуба на средствата. В момента сме на
етап прекъсване на плащанията. Това се прави, когато имаме одитен доклад с констатации, че системите са
ненадежни или има поредица от случаи, свързани с нарушения грешки,рискове и т.н.
Плащанията са прекъснати, за да може управляващият орган да вземе мерки съответните пропуски да не се
повтарят. Претендирам, че дори не сме в истинска ситуация на прекъсване на плащанията, защото
практиката, която въведохме от около година, е при установяване на сериозни слабости в одиторския доклад
спираме да искаме възстановяване на средствата. Така че когато спрем да искаме възстановяване на
средствата, няма какво да ни прекъснат.
Искате да кажете, че ние сами сме спрели да искаме Брюксел да ни плаща по "Околна среда" и ЕК
съответно не плаща нищо?
- Точно така.
Защо?
- Това е най-добрият вариант, когато одиторите открият пропуски, ние веднага да вземем мерки. В този

случай не губим пари.
Какви слабости са допуснати, за да си спре България парите?
- Одиторските доклади са секретни. Става дума за няколко общински проекта от 2008-2009 г. Претенцията на
одиторите е, че има рискове и нарушения и управляващият орган трябва да изгради система бързо и
адекватно да реагира на подобни случаи.
Управляващият орган на "Околна среда" е разработил план за действие за минимализиране и преодоляване
на подобни рискове. Той е прегледан от одиторите. Написал съм писмо до генералния директор на главна
дирекция "Регионалрно развитие" Дирк Анер, в което приложих становището от одиторите, че контролните
им системи в момента работят акуратно.
С това се надявам случаят да бъде затворен до седмици и да възстановим исканията ни за възстановяване на
средствата от ЕК.А и всичко това е по-скоро рутинна процедура. Близо 68 оперативни програми в различните
държави членки са в подобно положение. Обръщам внимание, че не сме спрели да обслужваме плащания
към бенефициентите по програмата.
Фирма, в която участва синът на зам.-министъра на регионалното развитие Георги Прегьов, печели
супервизията на водния цикъл на Габрово, който се изпълнява по ОП "Околна среда". Според вас има ли
конфликт на интереси в този случай? Още повече че г-н Прегьов отговаря за водния сектор в МРРБ, а
Расмусен препоръча да се засили координацията между министерствата на околната среда и на
регионалното развитие, т.е. малко или много индиректно е свързан с оперативната програма.
- Веднага след този случай проверих дали г-н Прегьов има участие в съответната фирма, която е в
консроциума. Научих, че при постъпването си като зам.-министър той е прекратил участието си в
управленските органи на фирмата. С това за мен случаят е приключен. Зам.-министърът на регионалното
развитие не е в управляващия орган на ОП "Околна среда" и не отпуска финансирането.
От тази гледна точка бенефициентът не се намира в каквато и да е степен на формална зависимост от г-н
Прегьов, за да търсим пряк конфликт на интереси. Формален конфликт на интереси тук няма. Разбира се, би
могло да бъде повод за политически закачки, каквито има.
Подобна беше ситуацията с пътния фонд на Веселин Георгиев?
- Между двата случая няма нищо общо. При случая с Валентин Георгиев той възлага на брат си. Тук, първо,
възложител е община, която получава парите от програма "Околна среда", а г-н Прегьов е зам.-министър на
регионалното развитие.
А как ще коментирате публикациите за новия член на борда на директорите на Агенция "Пътна
инфраструктура" (АПИ) Николина Николова, че фирми на баща й изпълняват пътни поръчки. Тук няма ли
конфликт на интереси?
- И по случая за г-н Прегьов, и по този за г-ца Николова съм разговарял с представители на ЕК. Прави се много
рязка разлика къде са политическите турболенции, къде е формалният проблем. В случая с г-н Прегьов става
въпрос за политически турболенции, формален проблем няма. Относно г-ца Николова чакам копие от
декларацията й за конфликт на интереси.
Означава ли това, че забавянето на проектната пътна компания, която трябваше да бъде факт до края на
януари, се дължи на факта, че не всичко около г-ца Николова е изчистено и тя не може да оглави бъдещата
компания?
- Не означава това. За да се случи, е необходима промяна в Закона за пътищата. Очевидно е, че това не може
да стане до края на януари, не е станало и до края на март (регионалният министър Росен Плевнелиев беше
прогнозирал, че промените ще минат в МС до средата на март - бел.ред.).
В момента промените в закона са на междуведомствено съгласуване. Така че едното няма връзка с другото.
Едното са бавни промени по отношение на законодателството, другото са персонални решения на министър
Плевнелиев по отношение на кадровата му политика в АПИ.
Смятате ли, че имат основания констатациите в доклада на "Строл - СКЛ" по отношение строителството на
магистрала "Тракия"? Министерството на транспорта се съгласи, че има слабости при управлението на
проекта, но възрази, че се строи с некачествени материали.
- Случаят трябва да се коментира от няколко гледни точки. Ако има проблем със строителството на даден
обект, това не е обезателно отговорност на министъра, защото той не е нито надзор, нито изпълнител, нито
ДНСК.
Освен това, ако действително има проблем при строителството на "Тракия", трябва да поздравите
управляващия орган. Подчертавам, ако има, защото в този случай проблемът не е дошъл отвън, а е открит от
нас самите и не рискуваме да загубим средства. Предстои да се направи анализ в независима лаборатория,
който да покаже дали вложените материали отговарят на изискванията.
Относно административните констатации в доклада може да се каже, че АПИ има много още какво да
направи, за да си изпълнява пълноценно функциите на възложител. Не говорим само за административна
изрядност, които да предполагат безпроблемни плащания без резерви, но и базисни неща, като например

присъствието на контролиращите органи на място, които да следят темпа, начина и качеството на работа по
магистралата.
Защото в момента всички погледи са вперени в "Тракия", понеже е голям, значим и скъп обект и това е
нормално. Между впрочем, ако всичко е в норма, трябва да поздравите АПИ и изпълнителя за добре
свършената работа.
Брюксел очаква да види динамика на плащанията, повече искания за възстановяване на средства, а ние не
го правим, поне по думите на Расмусен. Няма искания за плащания за магистрали, околна среда и т.н.
- За програма "Околна среда" веднага след като ЕК си свърши работата, сме готови с искане за минимум от 40
млн. евро, което ще бъде изпратено към Брюксел. По отношение на магистралите все още няма постъпило
искане към Министерството на финансите от управляващия орган "Транспорт". Механизмът е следният - АПИ
извършва един разход, управляващият орган го верифицира, което означава, че разходът отговаря на
извършените действия и е законосъобразен.
Верифицираният разход се подава към Министерството на финансите за сертификация. След като бъде
сертифициран, се отправя искането към Брюксел за възстановяване на средствата. Няма никаква логика
Министерството на финансите да бави искания за възстановяване на средствата от ЕК по очевидни причини.
В крайна сметка бавим ли исканията към ЕК за плащане?
- За магистрала "Тракия" има даден доста солиден аванс. Когато се даде голям аванс, това забавя
междинните плащания. Между другото 35% аванс за общините е нещо добро, защото им дава кръв, но това
прави дупка в усвояването на средствата и то точно сега.
Дадохме лятото и есента големи аванси и затова януари и февруари плащанията са по-малки. Това е логично колкото е по-голям авансът, толкова повече време го харчиш и по-късно искаш възстановяване на междинни
плащания.
Правителството даде по-големи аванси на публичните бенефициенти, но те не дават надолу по веригата
по-големи аванси на фирмите изпълнители.
- Дълбоко нередно е да се дават големи аванси на фирмите. Това е въпрос на конкретния договор с
конкретния изпълнител. Понякога се случва, подобен проблем имаме по програмата "Развитие на селските
райони", даваме един голям аванс, парите се прехвърлят от сметката на управляващия орган в сметката на
бенефициента и там стоят.
По време на тройната коалиция Брюксел отчиташе като негатив честите смени в пътния фонд и фонд
"Земеделие". При управлението на ГЕРБ това се повтаря отново - четири смени за година и 7 месеца. Как се
отразява това на усвояването на еврофондовете?
- Нямам правомощия по отношение на назначенията в двете звена. Сигнали от Брюксел по повод смените във
фонд "Земеделие" и в АПИ не е имало. По принцип моето мнение е, че честите смени не са добри и трябва да
се избягват, защото винаги минава един период, в който новото ръководство трябва да поеме нещата, да се
сработи с администрацията, което отнема време, което ние нямаме.
Премиерът Бойко Борисов допитва ли се до вас, когато се правят тези смени?
- По принцип да.
Дал ли сте срок на новото ръководство на фонд "Земеделие" да реши въпросите със забавените плащания
на фермерите, фирмите от черния списък по САПАРД и други натрупани проблеми?
- Новото ръководство на фонд "Земеделие" трябва да влезе с летящ старт.
Бенефициентите по програмите "Конкурентоспособност" и "Развитие на селските райони" се оплакват от
промени в крачка на правилата по дадена процедура.
- Зависи какво са сменяли в правилата, защото ако промяната е благоприятна за бенефициентите, това не е
проблем. Допреди два месеца от ЕК настояваха в постановлението на МС, т.нар. ПМС 121, което е основният
документ, който регулира разпределянето на парите от оперативните програми, да си гарантираме
възможност за по-голяма гъвкавост, т.нар. кориджендум, който се предвижда да се въведе и в Закона за
обществените поръчки.
Това в прав текст означава управляващият орган на програмата да може да променя условията в крачка в
режим на вече обявена схема. Тук, както се казва, дяволът винаги е в детайлите. Какво променяме по
отношение на изискванията и условията. Ако в режим на обявена схема някой две седмици си е подготвял
документите и в един момент въведем изискване, което му пречи да кандидатства, това няма как да бъде
прието добре.
Ако ние обаче въвеждаме облекчаващо изискване, примерно някакво разширяване на схемата, това не е
проблем. Добра практика е, когато се работи в стил кориджендум, срокът да бъде удължен с толкова време,
колкото е минало от началото на отваряне на схемата до въвеждането на промяната. Така се дава
възможност на всички да реагират на направената промяна. Правенето на промени в крачка не е обезателно
нещо е лошо.

Проблемът е, че част от бенефициентите не разбират за променените правила. Те казват, ние не можем да
дебнем всеки ден в интернет дали правилата не са сменени.
- Две трети от мениджърските проблеми са реално проблеми на комуникацията. Това звучи странно, но е
така.
Вестник Пари
√ Депутатите се оплакаха от липса на отговори за Търговския регистър
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
вестник 24 часа
√ Синдикати и бизнес на нож за почасовата надница
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=851281
Скандал избухна между синдикатите и бизнеса за минималното почасово заплащане. Профсъюзите обвиниха
работодателите, че пробутват идеята си чрез шефката на бюджетната парламентарна комисия Менда
Стоянова, за да развържат ръцете си за по-лесно заобикаляне на осигурителните плащания.
Проблемът е, че осигуровките по закон у нас се внасят при заетост над 4 часа, обясни финансовият експерт на
"Подкрепа" Мика Зайкова. Ако почасовото заплащане се въведе като алтернатива на месечната минимална
заплата, това значи, че бизнесът няма да внася масово осигуровки и така хората ще вземат по-малки
майчински, болнични, обезщетения за безработица, трудова злополука ипенсии.
За да има смисъл такава стъпка, трябва генерално да се смени осигурителният модел у нас, което не е нито
задача от днес за утре, нито удачна стъпка в период на финансова криза, категорични са синдикатите.
Социалният министър Тотю Младенов също не допускал вариант, в който почасовата ставка да замени
месечната минимална заплата. По чисто дипломатически съображения той обявил, че идеята ще бъде
обсъдена на националния тристранен съвет.
Вариантът, за който Менда Стоянова говори - ставка, изчислена чрез разделяне на минималната заплата от
240 лв. на работните дни и часове в седмицата, съществува и сега, тя е 1,48 лв., напомни Микова.
Англосаксонският модел, за който говорел бизнесът у нас, бил неприложим, защото осигуровките при него
зависят от сумата внесети пари, а не от стажа.
Осигурителният доход у нас се определя на месечна база и на работен ден, каза вчера доц. Любомир
Стефанов от УНСС. Затова без грандиозни промени почасовото заплащане не можело да се въведе. Иначе в
сивия сектор то си е факт и това се вижда от всички обяви в интернет, каза той. Според него вдигането по
минималната работна е добър вариант и няма да попречи на икономическия растеж и заетостта.
* Икономисти: Средната заплата ще стигне 700 лв.
Средната заплата тази година ще стигне 700 лв., прогнозира Агенцията за икономически анализи и прогнози.
Според експертите й средният месечен доход ще бъде близо 780 лв., а инфлацията 3-4%.
Потреблението се очаква да се увеличи с 1,9%, а това ще даде тласък и на брутния вътрешен продукт с 3,8%.
По-песимистични са обаче прогнозите за безработицата - тя ще остане около и малко над 10%. Това можело
да създаде и политически проблеми и да наложи до по-агресивни мерки за овладяването й.
Вдигането на пенсиите тази година ще създаде проблем за всички останали държавни разходи, предупреди
председателят на агенцията Стефан Цветков. Икономиката ни щяла да се развива малко по-добре от
планираното, но на това не бивало да се гледа с излишен оптимизъм.
Намаляването на инфлацията не е чак толкова добра новина за фиска, който в момента изпитва сериозни
проблеми със събираемостта на данъците, твърдят от асоциацията.
Понижаването й щяло да създаде проблеми с публичните приходи и съответно с публичните разходи.
√ Какво носи “Евро плюс”
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=851183
На 25 март в Брюксел Европейският съвет прие пакет мерки за стабилизиране на икономиките в Евросъюза.
Той бе наречен пакт "Евро плюс". В него влязоха 17 държави, които са в еврозоната. Включиха се и 6
държави извън нея. Това са България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и Дания. Не влязоха заради несъгласия
Великобритания, Швеция, Унгария и Чехия. Документите трябва да се одобрят от Европарламента.
Пактът поставя четири общоевропейски цели: повишаване на конкурентоспособността, заетостта, растежа и
фискалната устойчивост. Веднага след като стана ясно, че България подкрепи пакта, у нас се разгоря широка
дискусия, в която се изтъкват плюсове и минуси от това.
Какво означава влизането в пакта. Подкрепата за него ни задължава като държава да спазваме засега осем
мерки.

Първо. Правителствата се задължават да водят политика, която да изключва индексирането на заплати в
публичния сектор. Аргументът е, че така кабинетите оказвали натиск върху заплатите в частния сектор, а
някои държави дори правели дъмпинг на пазара на труда с евтина цена на работната си сила.
Привържениците на подкрепата ни за пакта тълкуват това като заплаха за замразяване на доходите ни, които
и без това са едни от най-ниските в Евросъюза. Привържениците пък уверяват в точно обратното - че така
България ще може да догони останалите до влизането си в еврозоната.
Второ. Вдигане на пенсионната възраст за всички. Има обяснение, че това не означава въвеждане на обща
пенсионна възраст в ЕС. Мярката е мотивирана от общото застаряване в Европа, натиска му върху дефицитите
на пенсионните системи и превръщането им в заплаха за фискалната стабилност. Привържениците на пакта
го приветстват като стъпка към неизбежната пенсионна реформа у нас. Противниците го виждат като първа
стъпка към изравняване на възрастта за пенсиониране на българите с европейците, които живеят повече.
Трето. Хармонизиране на корпоративните данъци чрез уеднаквена данъчна основа. Първоначалният вариант
планираше и общо определяне на ставките на преките данъци. Записът бе смекчен и засега оставя на
правителствата възможност да ги определят сами. Българските критици се опасяват, че ще се стигне до
натиск за приближаване на всички данъци. Други експерти изтъкват, че хармонизирането на ставките по
косвените данъци и бездруго е факт.
Четвърто. Ангажимент за законово уредена във всяка държава “спирачка на дълговото бреме”. Засега няма
окончателен вариант къде да е летвата. Обсъждат се проценти, вариращи от 40 до 60% от БВП.
Привържениците на влизането ни в пакта смятат, че сегашният кабинет и без това поставя в предлагания пакт
за финансова стабилност летва от 40%.
Пето. Приемане на нови финансови тавани на работещи и на бъдещи програми на ЕС за подпомагане на
държави в криза. Европейската програма за финансова стабилност от юни 2011 г. ще разполага с 440 млрд.
евро. Това, от една страна, означава, че при нужда и България може да разчита на по-голяма финансова
помощ. От друга, натрупването на достатъчно пари в този фонд ще стане чрез по-високи вноски на
държавите.
Шесто. През юни 2013 г. ще се появи европейски механизъм за стабилност, който ще замени програмата за
финансова стабилност. Обсъжда се капиталовата му база да е 700 млрд. евро, като 500 млрд. ще са за
кредитиране.
Седмо. Отпускането на кредити да става след експертиза от МВФ, като държави, които не са в еврозоната, ще
участват във вземането на окончателно решение по изключение. Предвижда се създаване на
междуправителствена организация със седалище Люксембург. Привличането на МВФ като арбитър се прави,
от една страна, заради опита му да отпуска заеми на държави, но с въвеждане на строги рестрикции. А от
друга - за да се тушира недоволството към правителствата, подложени на натиск от електоратите си, че харчат
техни пари за хора, които живеят нашироко.
Осмо. Въвеждане на по-строги санкции при свръхдефицит и мониторинг над националните бюджети. Още не
са ясни размерите на глобите. Българското правителство само заяви готовност да забрани със закон дефицит
на националния си бюджет над 3% чрез предлагания пакт за финансова стабилност. ЕК прие и процедура за
мониторинг на националните бюджети, който задължава правителствата да го включат в националните си
бюджетни процедури.
РУМЯНА ДЕНЧЕВА
Симеон Дянков: Даваме знак, че държим да сме в еврозоната
"Наистина имаше бурен дебат в Министерския съвет да се присъединим или да не се присъединяваме на
този етап към "Евро плюс", признава вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков.
Той е категоричен, че са били обсъдени различни икономически и финансови аргументи, от една страна, но и
политическите аргументи, от друга.
"Моята основна теза, а и на тази на екипа ми от министерството беше, че в пакта има част за хармонизиране
на данъчните политики, която може да е в ущърб на България и на повечето източноевропейски държави. От
тази гледна точка аз лично продължавам да смятам, че в този си вид пактът е повече в интерес на по-старите
членки на ЕС и е в ущърб на държавите, които поддържат по-благоприятна за бизнеса данъчна политика,
каквато е България”, смята още министърът.
В Министерския съвет обаче надделяло мнението, че ако в момента България застане извън пакта, това щяло
да бъде лош знак за Европа. Един вид, че ние сме си променили мнението за еврозоната, обясни Дянков и
добави - Нашата позиция е, че приемането на България в еврозоната продължава да бъде наша основна цел.
Вицепремиерът споделя и друго опасение, което надделяло при вземането на крайното решение. А то е, че
ако България е извън пакта, няма да участва в разговорите за архитектурата на европакта, няма да може да
повлияе в посока към независима данъчна политика на страните в Европейския съюз.
Така Министерският съвет взел решение, че е по-добре България да влезе в "Евро плюс". (24часа)

Пламен Орешарски: Ще ни притиснат да вдигаме данъци
Механизмът на формиране на вноската поне засега е такъв, че като относителен дял от брутния вътрешен
продукт ние ще плащаме толкова, колкото плащат и първите пет страни - бъдещи членове на еврозоната,
смята бившият финансов министър Пламен Орешарски. Той уточнява, че не става дума за абсолютни суми, а
за дял от БВП.
Според него тази вноска не е толкова пряко свързана със заплати и данъчна политика, а по-скоро с
ангажиментите в пакта „Евро плюс”, които са свързани с отказ от индексация на заплатите.
Орешарски потвърждава категорично също и опасенията за евентуален бъдещ натиск върху страните членки,
които имат ниски преки данъци. Той прогнозира, че ще се стигне до натиск да ги увеличат или да въведат
единни ставки на данъка върху печалбата. (24часа)
Вестник Капитал
√ Обратен ефект
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/04/08/1072369_obraten_efekt/
"Любимият ми министър в това правителство е социалният Тотю Младенов. Питате защо? По моя оценка е
най-слабият в кабинета. И това е най-хубавото - ако гласът му се чуваше повече, щяхме отново да се
превърнем в социалистическа република."
Това са думи на наш читател, казани в спор кои са най-интересните фигури в правителството. Скоро той може
да промени класацията си.
Поредният дебат за увеличението на минималната работна заплата и на пенсиите от средата на годината този
път се случва няколко месеца преди предстоящите избори. Аргументите на двете страни в спора не са се
променили. Шансът поне част от исканията на социалния министър и синдикатите да се изпълнят обаче сега
нараства. Минималните доходи в България са най-ниските в ЕС, стандартът на живот – също. Темата е сред
най-чувствителните за българското общество и е предпочитана в предизборните речи на всички политици.
Икономическата ситуация обаче е такава, че увеличението на доходите и социалните плащания в момента ще
има обратен на търсения ефект: сивият сектор ще се увеличи, както и безработицата, а непредвидените над
400 млн. лв. нови разходи в бюджета (виж графиката) за 2011 г. може да поставят под съмнение
изпълнението му за трета поредна година.
Този път
Исканията на синдикатите са от есента на 2009 г. Те са за индексиране на всички пенсии с 5.6%, увеличение на
минималния гарантиран доход и обвързаните с него социални плащания, ръст на детските добавки.
Социалният министър, който е бивш синдикалист, ги подкрепя по принцип. По най-горещата тема повишение на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 юли, Тотю Младенов и синдикалните лидери
излязоха с различни предложения. Министърът предлага заплатата да нарасне с 30 лв. до 270 лв., докато
синдикатите настояват за увеличение от почти 21% до 290 лв.
През седмицата от социалното министерство представиха и подробни изчисления за необходимите средства.
Важен детайл е, че увеличението на всички тези административно регулирани прагове води до ръст на
разходите за куп други социални плащания. Така общата сума, нужна, за да се изпълнят исканията на
синдикатите, набъбва до над 400 млн. лв. Толкова голям извънреден разход може да постави под въпрос
изпълнението на държавния бюджет през тази година. Още повече че това не е единствената заявка за
повече пари – такава вече даде земеделският министър за субсидиите на тютюнопроизводителите,
премиерът заговори за строителство на нов стадион в София... В същото време голяма част от икономиката
все още не е излязла от кризата, проблемите на страните от еврозоната се увеличават, конфликтите в Близкия
изток не утихват, така че всеки рискован ход в публичните финанси може да доведе до нови спадове в
реалния сектор.
Въпросът не се изчерпва дотук. "През 2012 г. вече ще са нужни допълнително над 800 млн. лв. Те също не са
планирани в тригодишната бюджетна рамка, а са сериозен разход. Това правителство ще повтори грешката
на кабинета "Станишев" - да увеличи социалните плащания предизборно, а след това... и потоп. Този ход
обаче не помогна на тройната коалиция да спечели изборите", коментира Георги Ангелов от "Отворено
общество".
Финансовият министър Симеон Дянков също за пореден път повтори, че в бюджета не са предвидени
средства за повишаването на минималното възнаграждение и пенсиите и призова министъра на труда да
намери нужните пари. Отговорът на социалния министър не закъсня. На 1 април не на шега по време на
проверки на инспекцията на труда Младенов обяви, че минималната работна заплата се вдига и че е
"намерил" парите - от глобите на работодатели. "Изпълних ангажимента си, като съм осигурил 7.5 млн. лв.,
останалите 5.5 млн. лв. да ги събере Дянков", каза министърът. Малка подробност е, че тези пари имат друго
предназначение по закон - 60% от тях са за инспекцията по труда и 40% - за фонд "Условия на труд". А и на

фона на търсени над 400 млн. лв. те изглеждат незначително малко.
Старите нови аргументи
Дебатът между синдикати и работодатели през седмицата отново бе фокусиран изцяло върху минималното
работно възнаграждение. Ефектът само от неговото увеличение до 290 лв. няма да е фатален за бюджета –
нужни са 26.55 млн. лв. (виж графиката). Които с малко повече усилия наистина могат да се осигурят само от
оптимизации във ведомството на министър Младенов.
Негативите, които може да донесе решението за покачване на МРЗ за реалната икономика обаче, трудно
могат да се измерят само с директния ефект от увеличените разходи на работодателите. Те ще са найпробемни основно за компаниите, които зависят от вътрешния пазар и в момента най-силно усещат кризата.
Техният избор не е голям – да съкращават хора или да минат в сивата икономика, като фиктивно изпратят
работниците си на трудовата борса и продължат да им плащат под масата. Това ще има обратен на търсения
от социалния министър и синдикатите ефект – да се свие сивата икономика и да се увеличи броят на заетите.
Всъщност предлаганата мярка ще засегне именно тези, в името на които е замислена. Статистиката показва,
че всеки месец бюрата по труда се пълнят с нискоквалифицирани работници, които получават минимална
работна заплата.
Има и друг аргумент – много от официално работещите за 240 лв. получават пари под масата. Така че
изваждането на тези доходи на светло на практика няма да увеличи покупателната способност на
населението, както твърдят профсъюзите.
В повечето компании за минимална работна заплата служат минималните осигурителни прагове, твърдят от
работодателските организации. Те за разлика от МРЗ растат през последните години с по около 5-6% въпреки
кризата.
Защо тогава по-голямата част от бизнеса е против повишението на МРЗ?
"Страхът на работодателите е, че увеличаването на минималната работна заплата е политически сигнал за
повишаване на средните заплати, които така или иначе изпреварват производителността на труда", обясни
пред БНТ Марияна Кукушева от БТТП.
Георги Ангелов допълва, че в момента в някои сектори има ръст на производителността на труда, но това е
по-скоро механичен ефект: фирмите освобождават хора, за да я увеличат с цел да удържат на кризата.
Според него икономиката в момента се движи разнопосочно – фирмите, които разчитат на вътрешното
потребление, все още не са достигнали дъното на кризата. В същото време компаниите, които работят
основно за износ, започват да излизат от рецесията и могат да си позволят увеличение на трудовите
възнаграждения.
И няколко идеи
Целият спор около минималното трудово възнаграждение е малко измислен. Заплатата зависи от търсенето и
предлагането на пазара на труда. И размерът й не би трябвало да се определя административно.
Ако все пак е нужна регулация, много по-гъвкав вариант е въвеждането на минимални почасови ставки по
браншове. Идеята лансира председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова и срещна
подкрепа от работодатели, Тотю Младенов и профсъюзите. Все още не е ясно как тя ще бъде реализирана на
практика, но със сигурност че облекчи процедурата за наемане на временни работници. А по-голямата
свобода на пазара на труда със сигурност ще доведе до неговото съживяване.
По темата работи и Екатерина Попова
Социалното министерство отвори и втори фронт за увеличение на доходите. Според сметките на неговите
експерти заплатите в реалния сектор през тази година трябва да се увеличат с 11.07%. Те се позовават на
формула от 2007 г., по която се изчислява национален препоръчителен индекс за повишаване на
възнагражденията. Тя се базира на показатели за предходната година и включва 75% от ръста на
производителността, средногодишната инфлация, общата оценка за подобряване на конкурентоспособността
на икономиката и облекченията в данъчно-осигурителните задължения.
Полученият индекс обаче не отчита увеличението на осигурителната тежест с 1.8 пункта от началото на тази
година, както и промените в изчисляването на местните данъци, които увеличиха задълженията на бизнеса
към общините няколко пъти. Ето защо идеята беше посрещната остро от работодателите. Евентуалното
увеличаване на заплатите трябва да се договаря не на национално, а на браншово равнище, защото ефектите
от кризата са различни в различните сектори на икономиката, настояват те.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Труд
√ Общинар от Бобов дол в контрабанда с цигари
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=850194
Антон Михайлов (39 г.), бивше ченге, сега действащ общински съветник от управляващата местна коалиция
“Народен вот” в Бобов дол, е задържан при спецоперация в четвъртък за контрабанда на цигари. Това
съобщиха за “Труд” от общинската управа в миньорския град. Михайлов и друг бобовдолец - бизнесменът
Людмил Станков (34 г.), са спрени с “Мерцедес Актрос” към 21 ч в четвъртък, като камионът се оказал
натъпкан догоре с 5500 стека цигари “Омега” и “Капитал”. Папиросите били предназначени за пласиране и
продажба на дребно из целия Югозапад. В случая дължимият акциз към бюджета е за 150 000 лв., обявиха от
полицията. Михайлов, който се е возел в камиона, и водачът Станков останаха в ареста 24 часа, след това са
освободени.
“Много неприятна история. Веднага след като го пуснаха, Михайлов ми се обади. Каза, че в случая той е само
свидетел, а камионът е на една бобовдолска фирма за търговия със строителни материали. Нека
правораздавателните органи да решат кой е виновен и какво е престъплението. Аз и без това си имам доста
грижи. От януари т. г. и нашите банкови сметки, както на колегите в Хасково, са блокирани по иск на частна
фирма. Освен и ние да сложим катинара на кметството”, опита се да се пошегува вчера градоначалникът на
Бобов дол инж. Грети Алексова. Задържаният в контрабандата с цигари Михайлов бил ченге към РПУ Бобов
дол, но напуснал след конфликт с ръководството.
Близо 65 000 кутии цигари без бандерол и близо 1,2 млн. насипни папироси били иззети при операция в
цялата страна. Акцията е стартирала вчера под ръководството на “Криминална полиция”. Проверени са били
общо 1433, 532 автомобила и 724 души в София и други градове.

