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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
money.bg
√ Публично обсъждане на Европейската рамка за корпоративно управление
http://money.bg/news/id_518309198
Корпоративното управление и социалната отговорност на бизнеса са сред основните елементи, върху които трябва да
бъде изградено доверието на гражданите в единния пазар. Те спомагат също за повишаването на
конкурентоспособността на европейските предприятия, тъй като съществуването на добре ръководени и устойчиви
дружества е от решаващо значение за постигането на амбициозните цели за икономически растеж, поставени от „План
2020".
Това са само част от идеите, които ще бъдат представени по време на публичното изслушване на тема: Зелена книга Европейска рамка за корпоративно управление, организирано от Европейския икономически и социален комитет и
Асоциация на индустриалния капитал в България (АКБ). Обсъждането ще се проведе на 2 септември 2011 г. в София,
съобщават от АИКБ.
За първи път в нашата страна се провежда публично изслушване, по време на което заинтересованите страни от
България ще могат директно да представят своите виждания пред представители на Европейската комисия и на
Европейския икономически и социален комитет относно законодателните планове на Комисията в областта на
корпоративното управление.
От 2007 г., когато България стана член на ЕС, това е първият случай, в който ЕК планира промяна на законодателството в
тази област и за страната ни е сериозен успех обществените консултации да се проведат именно в София, а не в Лондон
или в Брюксел.
Целта на това изслушване е да се чуе мнението на българските заинтересовани страни и държавни органи, особено от
сектора на финансовите услуги, одитните и счетоводни дейности, на акционерите и инвестиционните компании, малките
и средни предприятия, но също така и от страна на потребителите, които са особено засегнати от този проблем.
econ.bg
√ Публично изслушване: Зелена книга - Европейска рамка за корпоративно управление
http://econ.bg/news/article205462.html
На 2 септември 2011 г., от 9:30 часа, в столичния хотел "Шератон" ще се проведе публичното изслушване на
тема: "Зелена книга - Европейска рамка за корпоративно управление". Срещата е организирана от Европейския
икономически и социален комитет и Асоциация на индустриалния капитал в България.
За първи път в нашата страна се провежда публично изслушване, по време на което заинтересованите страни от
България ще могат директно да представят своите виждания пред представители на Европейската комисия и на
Европейския икономически и социален комитет относно законодателните планове на Комисията в областта на
корпоративното управление.
От 2007 г., когато България стана член на ЕС, това е първият случай, в който ЕК планира промяна на законодателството в
тази област и за страната ни е сериозен успех обществените консултации да се проведат именно в София, а не в Лондон
или в Брюксел.
Целта на това изслушване е да се чуе мнението на българските заинтересовани страни и държавни органи, особено от
сектора на финансовите услуги, одитните и счетоводни дейности, на акционерите и инвестиционните компании, малките
и средни предприятия, но също така и от страна на потребителите, които са особено засегнати от този проблем.
Корпоративното управление и социалната отговорност на бизнеса са сред основните елементи, върху които трябва да
бъде изградено доверието на гражданите в единния пазар. Те спомагат също за повишаването на
конкурентоспособността на европейските предприятия, тъй като съществуването на добре ръководени и устойчиви
дружества е от решаващо значение за постигането на амбициозните цели за икономически растеж, поставени от „План
2020". Това са само част от идеите, които ще бъдат представени по време на публичното изслушване.
dir.bg
√ Публично обсъждане на Европейската рамка за корпоративно управление
http://novini.dir.bg/news.php?id=9275496
То се организира от Европейския икономически и социален комитет и Асоциация на индустриалния капитал в
България и ще се проведе на 2 септември в София
Корпоративното управление и социалната отговорност на бизнеса са сред основните елементи, върху които трябва да
бъде изградено доверието на гражданите в единния пазар. Те спомагат също за повишаването на
конкурентоспособността на европейските предприятия, тъй като съществуването на добре ръководени и устойчиви

дружества е от решаващо значение за постигането на амбициозните цели за икономически растеж, поставени от „План
2020“.
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√ Инвестициите у нас с ръст от едва €7,9 млн. заради плащания по междуфирмени заеми
http://www.klassa.bg/news/Read/article/177946_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%
B8%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1
%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%E2%82%AC7%2C9+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0
%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B5
%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%
D0%B8
Преките инвестиции у нас за януари–юни 2011 г. нарастват само със 7,9 млн. евро при увеличение от 532,7 млн. евро за
януари–юни 2010 г. Това според предварителните данни на БНБ, публикувани вчера, се дължи основно на разплащания
по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията. Цифрите обаче могат да бъдат
ревизирани с тримесечните отчети на фирмите с чуждестранно участие и годишните данни на НСИ, уточняват от
централната банка. Шефът на Българска агенция за инвестиции Борислав Стефанов уточни цифрите с върнатите заеми.
Само три големи фирми са върнали общо около 600 млн. евро. По думите му реално у нас от началото на годината са
влезли около 1 млрд. евро. „През 2006-2007-2008 г. статистиката е отчитала огромни капитали у нас като в това число са
влизали и кредитите на подразделенията на чуждите фирми. Сега част от тези средства се връщат, което само по себе си
е добра тенденция и показва, че бизнесът тук има стабилността и силата да се справи със задълженията“, посочи още
Стефанов. Подобен тренд е бил факт в Чехия и в Унгария още през миналата година.
Привлеченият за периода дялов капитал, в който влизат и постъпленията от сделки с недвижими имоти, е 296,1 млн.
евро. Той е по-нисък със 152,3 млн. евро от влезлите средства за същия период на 2010 г. - 448,5 млн. евро. Интересен
факт е, че постъпленията на чуждестранни лица в недвижимости у нас са близки до нивото си от миналата година – 97,7
млн. евро сега при 98,7 млн. евро за януари–юни 2010 г. С близо 30 млн. лв. обаче намалява реинвестираната печалба в
родната икономика. На база на предварителни данни за финансовия резултат тя е 92 млн. евро при 122,8 млн. евро за
същия период на 2010 г.
За пореден месец топинвеститорите у нас остават Холандия (177,2 млн. евро), Кипър (54,3 млн. евро) и Русия (52,3 млн.
евро). Към Германия и Великобритания нетните плащания са в размер съответно на 248,2 млн. евро и 118,4 млн. евро.
Отрицателните потоци се дължат на нетни плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните
планове на предприятията. Най-много средства е привлякъл секторът „Транспорт, складиране и съобщения“ - 212,4 млн.
евро, следва строителството – 67,7 млн. евро, и търговията, ремонтът и техническото обслужване – 32,8 млн. евро. Само
за юни 2011 г. преките инвестиции в страната се увеличават с 23,8 млн. евро при увеличение от 148,7 млн. евро през юни
2010 г., отчитат от БНБ. От друга страна, българите са налели извън граница за първите шест месеца на годината 31,6
млн. евро при 89,3 млн. евро за януари–юни 2010 г.
Според Световния доклад за инвестициите страната ни е успяла да привлече 2,2 млрд. долара през миналата година,
като спадът спрямо 2009 г. е 35%. Своеобразен ръст на привлечените капитали бе отчетен през 2007 г., когато в страната
ни бяха налети над 12,3 млрд. долара. Последва обаче рязък спад на капиталите заради глобалната икономическа криза,
разразила се с фалита на Lehman Brothers. Ако се направи разрез по сектори, ясно се вижда, че преди кризата голяма
част от инвестициите са отивали в по-спекулативни сектори. До 2009 г. основно капиталите са били насочени към
недвижимите имоти, строителството и финансите. През 2010 г. за първи път 50% от инвестициите отидоха в
производството, промишлеността, енергетиката и високотехнологичните услуги. Шефът на БАИ очаква до края на
годината капиталите в промишлеността и енергетиката са около 1-1,3 млрд. евро. За разлика от по-спекулативните
сектори, там инвестициите вървят с еднаква скорост за последните 10 години.
√ Посланик Гийермо Салвадор Асрак: Стокообменът между България и Аржентина надхвърли 80 млн. долара
http://www.klassa.bg/news/Read/article/177896_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0
%93%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8
0+%D0%90%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BA%3A+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%8A%D1%82+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%90%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0
%B0%D0%B4%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8+80+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D1%80%D0%B0
Посланикът на Аржентина Гийермо Салвадор Асрак демонстрира активен интерес както към икономическото
сътрудничество между двете страни, така и към контактите в сферата на образованието и културата. Н. Пр.
Гийермо Салвадор Асрак е роден на 21 декември 1951 г. в Буенос Айрес. Бакалавър по администрация (1973 г.),
експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес. Магистър по икономика и бизнес на
Университета „Анауак“, Мексико (2001 г.). Зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.); икономически и
търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във Франция (1988–1991 г.),
пълномощен министър в Канада (1993–1997 г.) и в САЩ (1997–2003 г.).

Работи в Националната дирекция за развитие на търговията, Националната дирекция за международни
икономически преговори, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи.
- Ваше Превъзходителство, тази година отбелязваме 80 години от установяването на дипломатически отношения
между Аржентина и България. Тези осем десетилетия безспорно са оставили трайна диря в контактите между двете
страни?
- Действително между Аржентина и България съществува дългогодишна и много съществена връзка. Аржентина е
първата латиноамериканска държава, с която България установява дипломатически отношения през 1931 г. Преди нея,
извън Европа, България е поддържала такива отношения само със САЩ и Иран.
В началото на миналия век много българи емигрират в Аржентина, било поради политическите си възгледи или в
търсене на работа. Най-хомогенна българска група се установява в провинция Чако, където е съсредоточено
производството на памук. Там се оформя нещо като “малка България”. Трудолюбиви и инициативни, българите стават
собственици на земя, правят и нововъведения - българин е първият стопанин, управлявал трактор в Чако. От постоянно
живеещите в Аржентина българи най-известни са някои от ранните заселници като: професор Никола Маринкиев,
философ и социолог, писал още през 30-те години за Ботев, по-късно и за 1300-годишната история на България, идвал
няколко пъти в родината си. Губернатор на провинция Чако дълго време е д-р Тенев, известни са художниците Елиезер
Алшек, Бронка Гюрова и Иван Василев - вече покойници.
Дългогодишните отношения укрепват връзките между двете страни. Днес многобройната българска колония в
Аржентина е напълно интегрирана и същевременно е съхранила обичаите и традициите на предците си.
- Как оценявате икономическите връзки между България и Аржентина?
- Съществуват много възможности за нарастване на икономическите връзки между България и Аржентина. Трябва да
работим, за да ги направим по-активни. Стойностите на двустранния стокообмен вече са значителни, миналата година
например надхвърлиха 80 милиона долара.
През 2008 година, по време на визитата на президента Георги Първанов в Аржентина, бе подписано двустранно
споразумение за икономическо сътрудничество. Това споразумение дава зелена улица, стимулира контактите между
властите и институциите на двете страни, които имат отношение към търговията с цел да използват всички възможности.
Взаимното опознаване на бизнесмени и предприемачи от двете страни е основен инструмент, ако искаме да
задълбочим търговските връзки, поради което се насърчава обменът на бизнес делегации и участието в изложения и
панаири в двете страни.
- От какво се интересуват аржентинските бизнесмени, които биха имали готовност да работят с България?
- Самият факт, че има оживление в търговията, е добър знак. Вносът на аржентински стоки в България не само расте като
обем, но и става по-разнообразен. Селскостопански продукти – месо, кожи, пшеница, царевица – са основният внос на
аржентински стоки в България. В последно време се забелязва увеличаване присъствието на аржентински вина на
българския пазар. И то, при положение че България произвежда изключително качествени вина, но е всеизвестно, че
познанието поражда засилен интерес към разнообразие и към други чуждестранни продукти.
Все по-често забелязвам на българския пазар и плодове от Аржентина – круши, лимони. Не бива да забравяме и онзи
внос, който не може да се види в супермаркетите – вноса на суровини. Например медната руда, необходима за
производствения процес на важни предприятия.
Аржентинските технологии и оборудване в областта на селскостопанското производство и това на хранително-вкусовата
промишленост могат да допринесат са бързото разрастване на българското производство. Дори и в производството на
мляко и млечни продукти, в които и двете страни бележат високо технологическо развитие, двустранното
сътрудничество би довело до големи постижения и взаимна полза.
Има и добри възможности за сътрудничество в енергетиката и конкретно в развитието на възобновяемите енергийни
източници и в използването и дистрибуцията на газ.
- Направете оценка на българския експорт за Аржентина.
- В Аржентина преобладава вносът на химически продукти като карбонати и азотни торове. На голям интерес в моята
страна се радват българските противоградни ракети – в тази сфера явно България има традиции, изградени през
годините и затова Аржентина се нарежда сред нейните клиенти. България изнася за Аржентина и някои специализирани
части за мотори.
- Интересен аспект на сътрудничеството между България и Аржентина е проектът на фирмата „Галилео груп“ –
водеща в газокомпресорните системи, която се ангажира да газифицира Карлово. Какво бихте разказали за тази
идея?
- Аржентинската фирма “Галилео груп” – водеща световна фирма в газо-компресорните системи – изпълнява в България
първия за ЕС пилотен проект “Виртуален газопровод” за газификация на град Карлово с изцяло аржентински технологии
за компресиране, пренос и разпределение на природен газ. При него, след сгъстяване във фабрика в близост до
централен газопровод, газта се транспортира в специални контейнери до мястото на използване. Там сгъстеният газ се
преобразува в природен, при което е необходимо само една газопреносна мрежа в зависимост от нуждите газификация на жилищни квартали и блокове, на предприятия, за чисто отоплителни битови нужди. Така употребата на
сгъстения природен газ, традиционно използван като автомобилно гориво, придобива нови измерения. Сред ползите,
нека споменем, че разходите за отопление значително се намаляват при използването на газ и паралелно с това се щади
околната среда. Тази технология бе приложена и в много други страни по света. Накратко компресираният газ може да
се транспортира сигурно и по начин, който изключва използването на големи, обширни и скъпи газопроводи. Освен
това, доставката се контролира от компютризирана централа, което гарантира сигурността й.

- България и Аржентина винаги са поддържали трайни връзки в духовната сфера. Как ги оценявате от високата
позиция, която заемате?
- Културата скъсява разстоянията между народите и държавите, България и Аржентина са добър пример за това. Много
силно впечатление ми направи големия интерес на българите към тангото. Многобройни са денс академиите и
класическите милонги /място, където се танцува танго/, където българи се учат и се събират да танцуват
емблематичното за град Буенос Айрес танго. Неотдавна бе създадена и българската танго асоциация „Танго.бг“, която
ме избра за почетен член. Периодично гостуват аржентински танцьори като Луис Мендес и Габриела Гонсалес, които
оставиха най-добри впечатления у българската публика и водиха майсторски клас за любителите на танца. Посолството
се стреми тангото да съпътства всички негови дейности, от дегустация на аржентински вина, участие в телевизионни
програми или други мероприятия.
Литературата също е застъпена. Миналата година аржентинското правителство прие програма за подкрепа на преводите
на аржентински автори в чужбина. Българските издателства проявиха голям интерес към тази програма и на български
език се преведоха десетина произведения. Неотдавна ги представихме на специална церемония в Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“, в присъствието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и на университетските
власти. Подобно представяне направихме и под тепетата, в рамките на инициативата „Пловдив чете“.
- Известно е, че посолството на Аржентина подкрепя гимназията „Генерал Мигел де Сан Мартин“ в столичния квартал
„Люлин“. Какви са вашите впечатления от средношколците, които учат испански?
- На първо място, смятам за наистина вълнуващо да имаме училище в София с името на герой и борец за независимостта
на Аржентина. При посещенията ми в училището забелязах интерес от страна на ръководството, училищния състав и
учениците към поддържане на тесни връзки с посолството. С искрено задоволство забелязваме ентусиазма, с който
стотици момчета и момичета от училище „Ген. Хосе да Сан Мартин” овладяват испански език и познания за Аржентина.
Наистина е вълнуващо да наблюдаваш как българските учители, отлично подготвени професионалисти, преподават
испански. А децата приемат испанския като свой език, откриват пътища и начини за общуване с испаноезичната
цивилизация.
Нашият стремеж е да задълбочим нашите контакти с училището. Тази година посолството връчи дипломи на учениците,
показали най-добри резултати през изминалата учебна година.
Безспорно за разпространението и изучаването на испанския език в България голям е приносът на Катедрата по
испанска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През октомври катедрата ще чества своята 50-а
годишнина. По този повод в България ще пристигне аржентински професор от Буенос Айрес, който ще се включи в
инициативите, посветени на юбилея.
- Аржентина винаги е имала имидж на спортна нация в очите на българите. На Копа Америка обаче тази година
вашият национален отбор не се представи задоволително. Как ще коментирате съвременния аржентински футбол?
- На финала на Копа Америка отидоха Парагвай и Уругвай. Уругвай се оказа достоен шампион, за което искрено го
поздравяваме. Мнозина говорят за отстъпление на Аржентина, просто защото не стигнахме до финала. Разбира се, че не
е така. При южноамериканския футбол има голямо съревнование, тъй като отборите са много силни. Успоредно с това
футболът е една игра на изненадите и в това се състои очарованието му. Аржентина продължава да дава на света
прекрасни играчи, от най-висока класа, достатъчно е да споменем Лионел Меси. Сега трябва да мислим за бъдещето,
тъй като наближават селекциите за Световното първенство през 2014-а, което ще бъде едно ново предизвикателство, и
на което се надявам да имаме повече късмет и нашият национален отбор да отговори на всички очаквания.
По отношение на българския футбол, присъствах на няколко мача и се надявам България да си върне своите звездни
моменти, заслужили възхищението на цял свят. Въпрос на бъдеще.
Вестник Дневник
√ В игра на нерви с пазарите
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/15/1139519_v_igra_na_nervi_s_pazarite/
Инвеститорите не бива да очакват "голям взрив" от срещата между германския канцлер Ангела Меркел и френския
президент Никола Саркози днес, коментира тази вечер говорителят на Меркел Щефан Зайберт, цитиран от Bloomberg.
Той потвърди, че емитирането на общи еврооблигации все още не се приема за правилното решение от Берлин и
въобще няма да е точка в разговора между двамата лидери, които ще обсъждат проблемите на дълговата криза в
еврозоната.
Прогнозите са, че лидерите на двете най-големи икономики в Европа за пореден път ще подчертаят нуждата от подълбока фискална и икономическа кооперация в рамките на еврозоната. В момента всяка страна води самостоятелна
политика, което създава голям проблем при прилагането на мерките срещу разрастващите се дългови проблеми, които
от периферните страни допряха до Италия, Испания и дори Франция.
Не трябва "да се очаква нещо като "голям взрив", който ще изчисти небето над Европа и след него всички проблеми ще
изчезнат. Такъв не се случи на срещата на 21 юли (тогава беше договорен новият по-голям спасителен пакет - бел.ред.).
На нея бяха предприети важни стъпки, ефектите, от които предстоят. И този процес продължава", обясни Зайберт. Той се
опита отново да намали свръхочакванията към срещата Меркел - Саркози. В навечерието й днес пазарите в Европа бяха
спокойни, а анализатори обвързаха с нея дори поскъпването на петрола с 1 долар за барел.
Меркел и Саркози продължават да са срещу общите еврооблигации. Те станаха тема отново, след като италианският
финансов министър Джулио Тремонти определи идеята като единственото решение за дълговата криза.
В защита на идеята за общия дълг със серия статии и интервюта в последните два дни се включи и инвеститорът Джордж
Сорос, според когото еврото може да претърпи срив, ако тази идея не бъде приета. Той дори обвини Германия, че е

прекалено бавна и малките й стъпки са задълбочили кризата.
От коментарите от екипите на двамата лидери днес обаче стана ясно, че те отново ще се съсредоточат по-скоро върху
дългосрочните решения, а не върху краткосрочни мерки.
√ Плащанията от еврофондовете все още вървят с ниска скорост
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/15/1139456_plashtaniiata_ot_evrofondovete_vse_oshte_vurviat_s/
Плащанията по седемте оперативни програми, финансирани от еврофондовете, продължават да изостават към края на
юли в сравнение със същия период на 2010 г. Това показват данните на Министерството на финансите за усвоените пари
в края на миналия месец.
През юли са платени около 59 млн. евро, а средно на месец от началото на годината - по 44 млн. евро. За сравнение,
през януари - юли 2010 г. средно на месец сумата е 54 млн. евро.
"Скромните плащания" по европроекти, както ги определят представители на Европейската комисия, са сред основните
забележки на Брюксел към страната. Министърът по еврофондовете Томислав Дончев също неколкократно е казвал, че
темпото трябва да се ускори и да е по-високо в сравнение с това през 2010 г. Въпреки това поне статистически
забързване няма.
Основната причина за по-ниската скорост на плащанията през тази година е превеждането на 199 млн. евро по
инициативата JEREMIE през юни 2010 г. Те са част от оперативната програма "Конкурентоспособност" и въпреки че се
броят за усвоени, все още не са стигнали до бизнеса.
Според данните на финансовото министерство четири години и половина след започването на действие на програмите
са разплатени около 1.12 млрд. евро, или 13.9% от общата сума (около 8 млрд. евро). Най-много са усвоените средства
по програма "Транспорт" - 259.4 млн. евро, като те са основно по проектите за разширение на софийското метро и за
магистрала "Тракия".
В последните месеци бяха договорени и почти всички пари за жп инфраструктура по програмата, които изоставаха в
сравнение с пътните. Усвоените средства по ОП "Транспорт" обаче са около 13% от общата й стойност. Най-големи като
дял от общия бюджет са разплащанията по програмата "Административен капацитет" - 26.7 на сто.
По нея проекти изпълняват държавни ведомства и общини. От 1.1 млрд. евро по програмата за бизнеса
"Конкурентоспособност" са платени около 253 млн. евро, или 21.7%. До бизнеса реално обаче са стигнали около 4 на сто
от парите.
За ускоряване на плащанията от министерството на икономиката, което управлява програмата, планират да насочат
около 200 млн. евро към фонд за кредитиране на малки и средни фирми. Той, както и останалите фондове по
инициативата JEREMIE ще отпускат средства по проекти на бизнеса до 2015 г., но парите ще се считат за усвоени от
момента на прехвърлянето им във фондовете.
Все още най-бавно върви плащането на 1.8 млрд. евро по програма "Околна среда". Досега по екопроекти на общини са
платени около 161 млн. евро, или 8.9% от бюджета. Средствата по програмата са основно за депа за отпадъци,
отговарящи на европейските изисквания, и за пречиствателни станции за отпадъчни води.
Плащанията по програми от 2007 г. досега
Програма - усвояване (в%)
ОП "Административен капацитет" - 26.7
ОП "Конкурентоспособност" - 21.7
ОП "Регионално развитие" - 14.9
ОП "Техническа помощ" - 14.2
ОП "Транспорт" - 12.9
ОП "Развитие на човешките ресурси" - 12.1
ОП "Околна среда" - 8.9
√ Услугите и търговията подобряват платежния баланс
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/15/1139516_uslugite_i_turgoviiata_podobriavat_platejniia_balans/
Дефицитът по платежния баланс за първото полугодие се свива до 572.6 млн. евро, което е почти двойно на годишна
база. Това показват данните на БНБ. По-добрият резултат се дължи на силно положителната текуща и капиталова сметка
заради рязкото намаляване на отрицателното търговско салдо.
Общо за полугодието акумулираният в текущата и капиталовата сметка излишък е 602.8 млн. евро, което представлява
1.5% от БВП. Година по-рано резултатът беше дефицит в размер на 889.8 млн. евро, или 2.5% от БВП.
Основен фактор за положителното салдо по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (с 865.9 млн. евро).
Търговското салдо за полугодието е отрицателно, но се подобрява значително на годишна база. За януари - юни вносът
надхвърля износа с 488.2 млн. евро (1.3% от БВП), докато през същия период на миналата година отрицателното салдо е
било 1.354 млрд. евро (3.8% от БВП).
Излишъкът по текущата сметка е един от малкото положителни за икономиката ефекти от рецесията. Преди кризата
показателят за България достигаше 25% от БВП и беше сред най-високите в ЕС.
Увеличаването на вътрешното потребление, което беше маркирано и в експресните данни за БВП на НСИ за последното
тримесечие, се отрази и на вноса, който нарасна, като само за юни е бил по-голям от износа със 175 млн. евро.
Заради ръста на транспорта и повечето пътувания в началото на летния туристически сезон се подобрява и салдото при
услугите. От 386.8 млн. евро за първото полугодие на миналата година сега то достига 658.7 млн. евро. Нетният резултат
показва, че туризмът е осигурил 507 млн. евро за периода.

Основно поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити преките чуждестранни инвестиции са се увеличили
само със 7.9 млн. евро при ръст от 532.7 млн. евро (1.5% от БВП) за януари – юни 2010 г.
Данните за преките чужди инвестиции са едни от най-динамично изменящите се компоненти на платежния баланс и при
тях често има значителни корекции. Практиката на БНБ е да ги огласява 45 дни след приключване на съответния месец,
но на по-късен етап те се актуализират.
Привлеченият за периода дялов капитал е 296.1 млн. евро, което е спад със 152.3 млн. евро на годишна база.
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в имоти са в размер на 97.7 млн. евро при 98.7 млн. евро за януари
– юни 2010 г., показват данните на централната банка.
По-лошият резултат се дължи на изплатените задължения от страна на чужди компании към банки или фирмите майки.
За периода са направени плащания за 380.3 млн. евро при 38.6 млн. евро за същия период на 2010 г. На база на
предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба се оценява на 92 млн. евро при 122.8 млн. евро
за същия период на 2010 г.
"Не е изненадващо, че преките инвестиции намаляват. Ако се възстанови растежът в ЕС и се повиши кредитният рейтинг
на България, има вероятност инвестициите да обърнат тренда", заяви Петко Вълков от "Бенчмарк".
Според директора на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов тези данни показват по-скоро колко пари са
влезли и излезли от България, а не реалните инвестициите.
Резервните активи на БНБ (общият платежен баланс) се увеличават със 130.9 млн. евро през юни 2011 г. спрямо
намаление със 140.3 млн. евро за съпоставимия месец на миналата година. Основната причина за подобрението е
нетното увеличение на трансферите по еврофондовете от Европейския съюз, които нарастват с около 200 млн. лв. на
годишна база през юни.
Преводите от българите в чужбина са за нетно 67.8 млн. евро през юни 2011 г. спрямо 66.5 млн. евро за същия месец на
миналата година.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
БНТ
√ Състояние на малките фирми в България
http://bnt.bg/bg/news/view/58547/systojanie_na_malkite_firmi_v_bylgarija
Производителността на малките предприятия е 7 пъти по- ниска в сравнение с Европейския съюз. Това показва анализът
на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Малките фирми са най-големият работодател в
България.
Малките фирми са 99 % от всички предприятия в България, или 316 000. Те дават работа на милион и половина души.
Кризата, обаче, удари и тях. Така
през 2009 г. фирмите, които са спрели работа, са близо 40 000.
Веселин Горнишки - "Развитие на МСП" – ИАНМСП: "Най-много затворени предприятия има в търговията. В други
сектори не е така. Там има прираст на активните предприятия."
Проблемите в сектора най-вече са нискоквалифицираните работници, незнанието да се кандидатства по европроекти и
трудния достъп до банкови кредити.
Веселин Горнишки - "Развитие на МСП" – ИАНМСП: "Около 42 % от МСП са със собствени средства, 17 % заеми от близки
и приятели. Едва 14 % са се обърнали към банките."
Елеонора Негулова - Национално сдружение за малък и среден бизнес: "От друга страна, се забелязва начин на
представяне на информацията. МСП нямат достатъчно информация по отношение на специфичната терминология.
Загубиха доверие, защото просто не разбират какво им се предлага."
От бизнеса смятат, че данъчната политика трябва да бъде по-гъвкава, така че да се изсветли сивата икономика.
Елеонора Негулова - Национално сдружение за малък и среден бизнес: "В момента много колеги са принудени да
назначат хора не на реалните заплати, които получават, именно поради данъчното бреме и нежеланието на
работниците да плащат данъци, тъй като те също са доста високи."
За да се излезе от кризата в сектора, бизнесът настоява за повече програми за квалификация, както и за по-голямо
участие на банките, още в началния етап при кандидатстване по европроекти.
Вестник Труд
√ Критериите за бедност объркват социалните помощи
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1002490
Социалните помощи у нас не се разпределят според нуждите на хората. Причината е, че съществуват няколко критерия
за бедност, по които се решава кой каква добавка да получи.
Това е един от изводите на Института за пазарна икономика, направен в неговото изследване “Хората в зависимост от
държавата” с автор Явор Алексиев.
Така например линията на бедност, която през 2010 и 2011 г. е на равнище 211 лв. месечен доход, няма нищо общо с
гарантирания минимален доход - 65 лв. на месец за същия период. Друг пример - за хората с увреждания, които
получават различни увреждания, доходни критерии изобщо няма.

“Нужно е въвеждането на подоходен критерий за всички форми на социални помощи, включително и различните
надбавки за интеграция на хората с увреждания”, категорични са експертите.
Те са установили, че социалната програма с най-широк обхват у нас е “Семейни помощи за деца”. Средства по нея
получават 570 577 семейства със среден месечен доход на човек до 350 лв. Според изследването този праг може да
бъде понижен заради сивата икономика и практиката да седекларират по-ниски доходи от реалните. “Подобен ход
обаче крие сериозни политически рискове поради големия брой лица и семейства, които ще бъдат засегнати”, се
изтъква в анализа.
С 20,41% е намалял през последната зима броят на хората, които са получили социална помощ за отопление. През сезон
2009-2010 г. те са били 259 395 лица и семейства, а през 2010-2011 г. са 206 452. Спадът се обяснява с нарасналия брой
на отхвърлените молби заради по-висок доход. В същото време месечният размер на субсидията се е увеличил
минимално - от 56,88 лв. на 57,92 лв. Така за сезон 2009-2010 г. хазната е отпуснала общо 70,624 млн. лв. помощи за
отопление, а през следващия сезон сумата е паднала с около 28%. Значително повече средства са отпуснати по програма
“Интеграция на хора с увреждания”. През 2009 г. субсидията по нея е била 11,414 млн. лв., а през 2010 г. - 123,033 лв.
Включените в програмата хора с увреждания се освобождават от заплащане на винетки за пътуване по републиканските
пътища. През 2009 г. тази възможност са използвали 119 885 души, а през 2010 г. - близо 9% повече, или 130 548 души.
Вестник Дневник
√ Осигурителният доход пак тръгна надолу
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/15/1139301_osiguritelniiat_dohod_pak_trugna_nadolu/
След нарастването си през пролетта осигурителният доход в България започва да намалява. През юни средната сума,
върху която работещите са осигурявани за пенсия, майчинство, болест и безработица, е била 583.56 лв. Това е с 15 лв.
по-малко от април и с 9 лв. по-малко спрямо май.
От статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) за предишните години се вижда, че традиционно през
юни, юли и август осигурителният доход намалява. Данните на Националния статистически институт показаха спад и на
средната заплата през май и юни. Основната причина за това е ръста на сивата икономика и интензивното наемане на
нископлатени кадри в хотели, ресторанти, селското стопанство и в други сезонни браншове. Така ръстът на заетостта
води ди намаляване на средния доход.
Според разчетите в бюджета на държавното обществено осигуряване през тази година сумата трябва да стигне 610 лв.
Това е важно, за да излязат сметките за приходите в осигурителната система. В противен случай ще се отвори
допълнителен дефицит, който ще трябва да се попълва от държавата с парите на всички данъкоплатци, включително и
на пенсионерите.
Вестник Монитор
√ Светлана Ангелова, зам.-председател на социалната комисия в Народното събрание:
Заплатите в държавния сектор трябва да се увеличат
http://www.monitor.bg/article?id=303155
- Г-жо Ангелова, как гледате на идеята на социалния министър Тотю Младенов работниците също да бъдат
глобявани, ако нямат трудов договор и в какъв размер трябва да бъде санкцията?
- Като цяло одобрявам идеята, но много добре трябва да бъде обмислена, по какъв начин да бъде изработен
механизмът за налагане на тези санкции. В момента наистина само работодателите се глобяват, ако служител е без
договор. И санкцията за тях не е никак малка - 15 хил. лв. за първо нарушение и за повторно – 30 хил. лв. Въвеждането
на глоба и за работника би могло също да бъде бариера за сивата икономика и да има положителен ефект, като извади
повече работници на светло. Колко точно обаче да бъде санкцията, предстои да се обсъжда, но в никакъв случай не
трябва да бъде колкото е за работодателя. Обикновено инициативата за работа без трудов договор идва точно от
работодателя, затова по-голяма отговорност трябва да носи той. Но не са малко и случаите, в които предложението за
това е на работника. Има лица, които са регистрирани в бюрата по труда и получават обезщетения за безработица от 4
до 12 месеца и през това време си работят в сивата икономика. Други пък получават социални помощи и пак работят на
черно. Всички те не подписват договори, за да могат да получават и средства от държавата. Макар и малка, глобата за
работника ще бъде дисциплинираща мярка.
- Какви други мерки може да се предприемат за намаляване на работещите в сивия сектор?
- Освен глобите, добре звучи и идеята на хванати работници без трудов договор да се отнема правото на обезщетение
за безработица при първа регистрация след това в бюрото по труда. Но невинаги със санкции можем да накараме хората
да спазват законите. Те трябва да разберат, че е много важно да имат трудов договор. Защото освен, че ще им бъдат
внасяни осигуровки от работодателя, те ще могат да се възползват и от редица права като обезщетения за майчинство,
за временна неработоспособност, злополука и така нататък. Освен това всеки трябва да осъзнае, че е крайно време да се
осигурява на доходите, които реално получава, защото от това зависи в бъдеще и размерът на пенсията, която ще
получава.
- Имате ли информация колко са хората в България, заети в сивия сектор?
- Не. Надали някой може да даде такава цифра, защото и никъде не се води такава статистика. Контролът е на
Инспекцията по труда, но от там може да се каже само колко са заловените случаи годишно.

- Преди седмица финансовият министър заяви, че е възможно от пролетта на 2012 година да има втори скок на
минималната работна заплата, след като от 1 септември от 240 лв. тя ще стане 270 лв. Могат ли наистина хората с
минимални доходи да очакват ново увеличение?
- Всичко зависи от разчетите в бюджета. Но трябва да се помисли не само за увеличаване на минималната работна
заплата, но и за възнагражденията на хората от бюджетния сектор. Техните заплати не са увеличавани от три години и е
редно да се направи едно индексиране в парите им. В частния сектор все пак парите не са замразени и там всичко
зависи от минималните осигурителни прагове, които в края на всяка година се вдигат по професии. Също така и всеки
работодател преценява дали може да си позволи увеличение. Редно е и в държавния сектор да се помисли дори и за
минимално повишаване на заплатите на служителите от следващата година. Вече минахме през две тежки години в
пика на икономическата криза, затягахме коланите. През последните няколко месеца обаче индикациите в
макроикономическите показателите дават основание да вярваме, че излизаме от кризата, икономиката бележи ръст,
увеличава се и производителността на труда и би следвало да растат и заплатите като цяло, не само минималната.
Защото, пак казвам, от три години заплатите в държавния сектор не са увеличавани.
- Пенсионерите могат ли също да се надяват на повече пари?
- Тук отново опираме до приходите в бюджета и какво ще покажат разчетите в края на годината. Защото около 60 % от
пенсиите се плащат от държавния бюджет, тъй като парите в Пенсионния фонд не достигат. Затова много добре трябва
да се преценят какви са параметрите на приходите и разходите. При възможност, разбира се, ще има индексиране и на
доходите на всички пенсионери. Аз съм за цялостно увеличение на парите на възрастните, а не само на определени
групи от тях.
- Каква ще е следващата стъпка в пенсионната реформа?
- От Министерството на труда и социалната политика предложиха бонуси за всеки, който продължи да работи и след
навършване на годините за пенсия. Така мъжете, трудещи се и след 63 години, а жените след 60 години, ще получават
допълнителни пари към пенсията си. Обмисля се за всяка допълнително прослужена година да се прибавят по 3% към
пенсията. Целта е възрастните да се стимулират да работят и след навършване на пенсионна възраст.
- Какви законодателни инициативи в социалния сектор ще се предприемат през новата пленарна сесия от септември?
- Отдавна се очаква и спешно трябва да приключим работата по закона за агенциите за временна заетост. Вече няколко
години не се изготвя такъв. Но има директива на Европейския съюз, която ни задължава до ноември вече да бъдем
готови с него. Такива агенции за временна заетост съществуват в почти всички европейски държави, но не и у нас. Те
предлагат гъвкава схема за допълнителна работа, с която се позволява да се наемат специалисти в дадена област за
определено време. Често те посредничат при наемането на служители в хотелиерството, ресторантьорството, в селското
стопанство.
Приемането на закона ще даде възможност за създаването на такива агенции и в България. Той ще задължава
сключването на тристранен договор между агенцията, работодателя и кандидата за работа. Водеща ще бъде точно
агенцията и тя ще носи най-голяма отговорност при неспазване на клаузите в него. В момента има работна група в
социалното министерство и в нея участват представители на синдикатите и работодателските организации. Има обаче
много спорни моменти по този законопроект и затова около три години така и не се излиза с готов текст. Много ясно
трябва да бъдат регламентирани задълженията и правата, както на агенциите за временна заетост, така и на
работниците, които прибягват до техните услуги. Освен това създаването само на този закон не е достатъчно, а се
налагат и промени в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, както и в Закона за здравословни и
безопасни условия на труда. До ноември обаче трябва да сме готови, защото сме обвързани със сроковете на
Европейския съюз.
- Проработи ли мярката по опрощаване лихвите на майките, които неправомерно са взели пари от НОИ?
- Да. Вече около 150 майки от общо 6000 от цялата страна са подали заявления за връщане на неправомерно взетите
средства. Част от тях обаче са разсрочили своите задължения още преди решението за опрощаване на лихвата и
вноските им са определени за повече от шест месеца. Затова НОИ предприе кампания, с която ги уведомява, че трябва
до месец да предоговорят сумите, както и срока за изплащане – шест месеца. Иначе няма да могат да се възползват от
промените и да избегнат плащането и на лихви.

