ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ
25.08.2011

Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Труд
√ Бизнесът раздвоен за увеличението на заплати и пенсии
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1013841
Бизнесът посрещна твърде противоречиво “офертите” на синдикатите за увеличение на доходите догодина. Това става
ясно от изявления на три от големите работодателски организации, които са социални партньори в тристранния съвет и
през септември ще започнат обсъжданетона проектобюджет 2012.
Синдикатите вече обявиха някои от основните си искания. Те са 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера; 15-20%
увеличение на заплатите в някои производствени сектори като металургия, машиностроене, добивна и хранителна
промишленост след договаряне във фирмите; 290-300 лв. минимална заплата; 3000 лв. максимален доход за
осигуряване; над 1000 лв. максимална пенсия и т. н.
“Минимална заплата от 290 лв. също няма да ни затрудни, както за нас не беше проблем увеличението й от 240 лв. на
270 лв. То ще влезе в сила от 1 септември”, заяви изпълнителният секретар на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България(КРИБ) Евгений Иванов.
За исканото повишение на заплатите в бюджетните системи обаче ще дискутираме сериозно. Много от тях не са
реформирани, направените съкращения не са достатъчни. И при това положение да се наливат пари е чиста загуба на
национален доход. Частният сектор оптимизира работата си, за да оцелее, нека го направи и бюджетният. Тогава да
увеличава заплатите. Така повече пари ще получат по-малко, но по-качествени хора, убеден е Иванов.
Според него не е разумно от евентуалните икономии в бюджета за т. г. да се даде допълнително материално
стимулиране на бюджетните служители, каквато идея има КНСБ. Тези средства трябва да отидат в държавния резерв. Да
служат като буфер и да позволят на правителството да реагира бързо, ако ситуацията се усложни. Максималната пенсия
може да се вдигне над 700 лв., като стане 40% от сегашния максимален осигурителен доход, а не 35%, както е в
момента. Този доход, който е 2000 лв., не бива да се качва още, защото хората щели да почнат да го крият, е мнението
на КРИБ.
“Нашата цел е да запазим работните места. Всякакво административно увеличение на доходите, и то обвързано с
различни социални фактори, ще е пагубно в сегашния сложен за икономиката момент”, каза Божидар Данев,
изпълнителен председател на Българската стопанска камара (БСК).
Той се аргументира и с последните данни на статистиката за намаляването на активното население, на заетите, на
самонаетите и на самите работодатели. Данев припомни, че цените на житото, петрола и медта на международните
пазари падат, размерът на инвестициите за догодина също е под съмнение и ще е крайно неразумно да се вдигат
заплати, защото това ще доведе до ликвидиране на още предприятия.
Данев обаче е сигурен, че повишение на възнагражденията може да има в икономически дейности, които вървят нагоре.
Чрез договаряне във фирмите е възможно да се вдигне не само минималната заплата, но и останалите, смята той.
“Няма такъв ръст в реалния сектор, за да се иска увеличение на минималната заплата на 290 лв.”, коментира Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Слагаме каруцата пред коня. Нека
най-напред да видим какви са прогнозите за догодина във връзка с проектобюджета, каза той.
www.infostock.bg
√ Васил Велев: Няма причина да се иска увеличаване на минималната заплата
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/31826
Няма такъв ръст в реалния сектор, за да се иска увеличение на минималната работна заплата на 290 лв., каза за Агенция
Фокус Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Малко слагаме каруцата пред коня. Нека най-напред да видим какви са прогнозите за догодина във връзка с
проектобюджета. Съвсем наскоро беше увеличена минималната работна заплата, при условие, че Брутният вътрешен
продукт стои на едно място, на ниско място. В много страни минималната заплата даже беше намалена. Нямаме такъв
ръст в реалния сектор, за да искаме на практика от 240 лв., тя да се повиши на 290 лв. – едно много голямо увеличение,
допълни той.
По отношение на данните на НСИ за безработицата за второто тримесечие, Васил Велев заяви, че се сбъдва
песимистичната прогноза.
От тази гледна точка той смята, че не трябва да се бърза с такъв натиск за ръст на доходите, защото това няма да доведе
до нищо добро. Васил Велев дава за пример Гърция и Португалия. По думите му второто тримесечие обикновено е
добро в реалния сектор.
Това, което ние отбелязваме, е една несигурност в средносрочен план, тоест средносрочната перспектива се губи, няма
поръчки. Хоризонтът е близо, не е ясно накъде ще се тръгне и има несигурност и затова работодателите са много
предпазливи. Нашият съвет и към бюджета е за повече консерватизъм и предпазливост, уточни Васил Велев.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Пари
√ 66 хил. души ще бъдат обучени с евросубсидии
http://pari.bg/static/pdf/pages/14.pdf
Вестник Новинар
√ Трайков: Световната икономика не е в много добро състояние
http://novinar.bg/news/trajkov-svetovnata-ikonomika-ne-e-v-mnogo-dobro-sastoianie-_MzY2Nzs2.html
Световната икономика е в по-малко добро състояние, сравнено с преди няколко месеца. Това заяви финансовият
министър Трайчо Трайков пред БНТ.
Трайков поясни, че това се подкрепя и от статистическите данни за икономиката на страните от Европейския съюз,
където за пръв път от две години се регистрира спад.
Енергийният министър подчерта, че това няма как да не повлияе и на България, понеже не сме „изолиран остров”.
Въпреки това износът е формирал 45 процента от БВП, докато в Гърция той е бил 20 процента. Освен това секторите, в
които се разчита на високи технологии, са се представили много добре, каза Трайков.
Според него е добре да има лоши пророци, понеже дори и да не познаят първите два пъти, на третия ще успеят. След
това ще си осигурят гарантирано присъствие в някоя медия, която обича лошите новини. Така Трайков визира
наблюдателите, които предрекоха втора вълна на световната финансова криза.
Взаимните искове от страна на „Атомстройекспорт” и НЕК не насочват проекта АЕЦ „Белене” в добра посока, смята
енергийният министър. По думите му подобни действия правят положението по-рисково, а това ще доведе и до
оскъпяване на проекта. Въпреки това многобройните срещи между български и руски представители продължавали на
добро ниво, подчерта Трайков.
Той отговори и на въпроси за рафинерията „Лукойл”. Министърът заяви, че е пропуснал новината за назначаването на
Румен Петков за пиар на дружеството. По рано червеният депутат обвини правителството, че със затварянето на
рафинерията е уронил престижа на компанията.
Вестник Монитор
√ Анализатори тенденциозно подценяват българската икономика
http://www.monitor.bg/article?id=304363
Българската икономика тенденциозно се подценява от местни и чужди анализатори и особено от международни
финансови институции. Това коментира пред „Монитор” финансистът Емил Хърсев. Той обясни, че когато се гледат
данните за брутния вътрешен продукт (БВП), това трябва да се прави за три години назад, след като статистиката е
направила всички актуализации и ревизии на данните, или т. нар. adjustmеnts. “Тоест ние през цялото време сме си
мислили, че при нас положението е било по-зле, а то е било по-добре”, допълни Хърсев. И добави: „Докато западните
страни са номер едно по хвалба,
при тях корекциите по-често са в посока надолу
Дори и не за период от 3 години назад, данните на НСИ показват, че експресните оценки действително подценяват
икономическия ръст. Така например за последните три месеца на 2010 г. експресните оценки са отчели ръст на БВП от
2,1% на годишна база, а впоследствие той е бил ревизиран на 2,8 на сто. За първото тримесечие на тази година от 2,5% в
експресните оценки в окончателните икономическият растеж се подобрява на 3,4 на сто. За периода от април до юни
2011 г. все още имаме само експресни оценки, според които в сравнение с първите три месеца на годината икономиката
е отчела 1,9% ръст, а на годишна база той е 0,1 на сто.
Причината за разминаването обаче не е някаква грешка или манипулация от страна на статистиката. Тя се дължи на това,
че експресните оценки са най-ранната картина на икономиката. За тях се използва ограничена и непълна информация,
експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента не е налична
директна информация.
На въпрос дали можем да очакваме сериозна ревизия в данните за икономическия ръст на България в контекста на
очакванията за нова рецесия в световен мащаб Емил Хърсев коментира, че ако има ревизия, тя ще е в посока само
нагоре. Едно от обясненията за това според него е, че при всякакви кризисни явления
малките и средни предприятия, които доминират в икономиката ни
се изпокриват и минават в сивия сектор. „Ако произвеждат 5 единици, те фактурират една”, обясни нагледно Хърсев. По
думите му обаче българинът е относително съвестен данъкоплатец. „Сивата икономика дълбоко не се разбира, и то
главно под влияние на доктрини на МВФ, Световната банка и други, които твърдят, че сивата икономика винаги пречи”,
смята още той. Според Хърсев сивата икономика пречи на бюджета да се пълни, но в никакъв случай не е
противозаконна в целия си размер. Има части от нея, които наистина представляват избягване на данъчно облагане. Има
обаче сектори, които са 100% законни и няма никакво основание да бъдат притискани от държавата. Такива са
домашното стопанство и взаимните услуги между населението, добави той.

След ревизията на статистическите данни винаги се оказва, че българската икономика е отчела по-висок от очаквания
ръст.
Вестник Сега
√ Заради мудни бюрократи еврофондовете едва кретат
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9988&sectionid=16&id=0000101
Мудни и некомпетентни бюрократи провалят амбицията на правителството да навакса колосалното изоставане с
еврофондовете, наследено от тройната коалиция. От над 13 млрд. лева, които са заделени за България в бюджета на ЕС
за периода 2007-2013 г. по седемте оперативни програми, до момента са използвани едва 13.5%. Това показват
официалните справки за напредъка към 31 юли.
При това половината от средствата все още изобщо не са договорени, което означава, че тепърва трябва да се правят
процедури, да се одобряват проекти, да се подписват, изпълняват и отчитат контракти. Неправителствената Коалиция за
устойчиво развитие представи вчера годишния си доклад за усвояването на евросредствата, който разкрива защо
работата не върви - както и в предишните години бюрокрацията остава основен проблем.
Процедурите са излишно сложни, администрацията - мудна и неотзивчива, а понякога чиновниците се държат
"аристократично" и забравят, че трябва да служат на гражданите, пише в доклада за лошите практики.
За одобрението на проекти по Програмата за развитие на селските райони например са нужни от 12 до 18 месеца, след
което желаещите разбират, че ресурсът по мярката, за която кандидатстват, е бил изчерпан. Освен това кандидатът за
субсидии се третира не като равноправен партньор, а като потенциален мошеник и престъпник.
При Оперативна програма (ОП) "Регионално развитие" се забелязва дискриминация на малки общини при
финансирането на проектите. Отчетено е и лошо планиране и управление на програмите за трансгранично
сътрудничество, което накърнява образа на страната пред съседните държави.
Минусите на ОП "Околна среда" също не са малко. Обученията по ОП "Техническа помощ" са само за служители на
екоминистерството, информационните кампании са малко, закъснели, понякога и безсмислени. Експертите отбелязват,
че има съществени и дори съзнателни пропуски в определянето на приоритетите за финансиране от евробюджета - не
се финансира проучването и опазването на нежива природа - почви, скали, минерали, третирането на медицински и
опасни отпадъци, пречистването на стари промишлено замърсени водоеми.
Ситуацията при ОП "Конкурентоспособност" също не е розова. Програмата е печален рекордьор по дял на провалените
проекти - около 25% от фирмите не приключват подписаните договори заради закъснели плащания, спънки при
отчитането и т.н. Заключението на експертите е, че това води до блокиране на непипнати евросредства, които никога
няма да влязат в употреба, въпреки че има много други кандидати за подпомагане по програмата. Досега по
"Конкурентоспособност" са договорени към 37%, но реално до бизнеса са стигнали само 3% от парите. Администрацията
изкуствено вдига процента, като включва в усвоените средства и милионите по инструмента "Джереми", които всъщност
още се държат по фондове и изобщо не са тръгнали към бизнеса. Това е спекулативно отчитане на успехи, се коментира
в доклада.
Самият министър по еврофондовете Томислав Дончев също е недоволен от работата на администрацията. Преди дни
той посочи като лош пример как по европрограмата за бизнеса чиновници държат в неведение фирми повече от година
за съдбата на проектите им.
11% от българските фирми са кандидатствали по европрограми, но са ги отрязали, 35% не са и опитвали, а 48% от
успелите не смятат да кандидатстват отново, разкрива анкетата "Бъдещето на кохезионната политика - готови ли сме за
предизвикателствата 2014-2020", представена в парламента. Допитването показва и защо над 1/3 от предприемачите не
са участвали в състезание за европарите и защо близо половината от опиталите нямат намерение да пробват отново.
80% от анкетираните посочват като спънка тромавите процедури, огромната документация при кандидатстване и
сложното отчитане на проектите. Забавените разплащания са проблем за 65% от анкетираните. 67% от бизнесмените се
оплакват от неразбираемия език и лошите указания на чиновниците, работещи с еврофондовете, а над 45% са
недоволни от неясните текстове в правилници, наредби, насоки, които позволяват на администрацията волни
интерпретации.
Българският бизнес е толкова обезсърчен от досега си с българските бюрократи, че настоява за промяна - 35% от
анкетираните искат по-строг контрол от ЕК за усвояването на еврофондовете у нас, а всеки четвърти предприемач е за
създаване на един централен орган за управление на европрограмите вместо сегашните седем.
Бизнесът се надява електронните услуги да го спасят от чиновници, гишета и опашки.
-------- НАПРЕДЪК
Справка в информационната система за управление на еврофондовете показва, че към края на юли са договорени
половината от европарите по програмите на ЕС, а са разплатени едва 13.5%. При това положение кабинетът трудно ще
постигне целта си до Нова година делът на разплатените средства да достигне 20%.
Най-много трябва да се наваксва по програма "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси", където усвоените
пари са съответно 8.78 и 11.23 %. Най-добре върви разплащането по програма "Административен капацитет", където
усвоените средства са близо 27%, но тя е най-малка по обем на заделените средства.

money.bg
√ Дянков: Няма да вдигаме данъците докато сме на власт
http://money.bg/news/id_2060646677/%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%
B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%
86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%
B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
Няма да се вдигат данъците в България, докато ГЕРБ е на власт, обеща в ефира на БНТ вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков. Той очаква преди изборите много институции да обявят, че са си свършили парите, но бе
категоричен, че това не е вярно. Повече пари през септември и октомври няма да има, подчерта финансовият
министър и обяви, че ако трябва ще си вземе отпуск през тези месеци.
По повод на искането на КНСБ за по-висока минимална заплата Дянков отговори: Аз ви казах, че през октомври всички
ще започнат да искат пари.
Относно напрежението с вътрешния министър Цветанов по въпроса за бюджета, финансист номер едно призна:
Цветанов е фактически прав, че не аз определям бюджета. Дянков призна, че силовият вицепремиер има по-голямо
влияние в парламентарната група на ГЕРБ. Той е построил партията, докато аз съм бил в САЩ, но това не е неизгодно за
мен, уточни Дянков. Преди две седмици двамата вицепреимери влязоха в задочен спор относно разпределянетона
средствата в бюджета.
Имаме съгласие с министър Цветанов какво ще правим по перо сигурност и какво ще правим не само в МВР, но и във
всички негови структури, обясни още министърът на финансите. Той посочи, че всички министри в кабинета ще излязат с
единен бюджет.
Коментирайки икономическата криза, вицепремиерът заяви: САЩ определено са по-зле от нас финансово, но те са
голяма държава и за известно време могат да си го позволят.
Видяхме и в Европа, и в Щатите разклащане на икономиките. В момента се търсят само краткосрочни решения как да се
финансира по-голям дефицит, но истинският въпрос е как да се намали дефицита навсякъде, разясни Дянков. Той е на
мнение, че по този въпрос нито американското правителство, нито Европейският съюз са отговорили адекватно.
Европа ще се засилва с влизането на нови държави в еврозоната, смята още Симеон Дянков. Той прогнозира, че
еврото ще остане силна валута, но доларът ще отслабва.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Новинар
√ Половината аптеки не са свързани с НАП
http://novinar.bg/news/polovinata-apteki-ne-sa-svarzani-s-nap_MzY2Njs1MA==.html
Половината аптеки не са свързали касовите си апарати със сървърите на Националната агенция за приходите, съобщиха
от агенцията. Крайният срок за това е 31 август. Данъчните са изчислили, че през следващите пет работни дни на час в
приходното ведомство ще трябва да се свързват по минимум 50 аптеки. До момента в НАП са регистрирани 3642 касови
апарата на близо 2000 аптеки и дрогерии.
От 1 септември данъчните стартират масови проверки на аптеките. Всяка аптека или дрогерия, която е регистрирана по
Закона за ДДС и извършва търговия на дребно с лекарствени продукти, трябва да има дистанционна връзка със
сървърите на НАП. Ако законовото изискване не е спазено, ще бъде наложена глоба до 10 000 лева, а обектът може да
бъде запечатан.
В края на ноември изтича срокът, в който регистрираните по ДДС търговци на зърно трябва да свържат касовите си
апарати с информационната система на НАП. Новият срок важи само за тези търговци на зърно, които са регистрирани
по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно. За всички останали търговци срокът за установяване на
дистанционната връзка с НАП е 31 март 2012 г.
Вестник Класа
√ 50% от аптеките не са свързали касовите си апарати с НАП
http://www.klassa.bg/news/Read/article/178777_50%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%
B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%
B8+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B8+%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%
80%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%9D%D0%90%D0%9F
Половината аптеки нямат регистриран нито един касов апарат с дистанционна връзка със сървърите на НАП, а крайният
срок за това е 31 август. Той важи за търговците на дребно с лекарствени продукти в аптеките и дрогериите, които са
регистрирани по ЗДДС. От НАП съобщиха вчера, че до този момент са регистрирани 3642 касови апарата, които са на
близо 2000 аптеки и дрогерии. До края на срока остават пет работни дни, в които на час с агенцията по приходите ще
трябва да се свързват по минимум 50 аптеки. От 1 септември в НАП ще започнат масови проверки на аптеките за това,
дали са спазени законовите изисквания. Всяка аптека или дрогерия, която не е изпълнила изискванията може да бъде
глобена с до 10 хил. лева и едновременно обектът да бъде запечатан.
Срокът за регистрираните по ДДС търговци на зърно пък изтича в края на ноември тази година. Дотогава те трябва да

свържат апаратите си със системата на НАП. Изискването се отнася за регистрираните по ЗДДС и Закона за съхранение и
търговия със зърно. Останалите търговци ще трябва да направят връзката с агенцията до 31 март 2012 г. От НАП
обясняват, че всеки търговец може да провери дали неговото устройство подлежи на доработка, за да отговори на
изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства. Ако не отговаря, ще му се наложи да
купи ново. Агенцията по приходи е публикувала софтуера за проверка на възможностите за доработване на касовите
апарати на интернет страницата си. На сайта могат да бъдат намерени още информация за реда, сроковете и начините
за осигуряване на електронната връзка с НАП, както и за това, в кои случаи се налага фирмите да купуват нови
устройства. Агенцията има и телефонна линия, която се таксува на цената на един градски разговор от цялата страна. В
началото на месеца излезе информация, че около 80% от аптеките не са свързали апаратите си. Тогава директорът на
дирекция „Контрол“ в Централното управление на НАП Васил Панов обяви, че не очаква проблеми с изпълнението на
наредбата. Той се обърна към аптеките с препоръката веднага да се обърнат към сервизните фирми, защото
последиците от неспазването на закона могат да бъдат много сериозни.
√ Изграждат регистър на банковите сметки заради прането на пари
http://www.klassa.bg/news/Read/article/178776_%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%
82+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%
BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%8
0%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B
0%D1%80%D0%B8
Изграждане на централен регистър на банковите сметки и на подадените данъчни декларации е част от предложенията,
залегнали в Стратегията за противодействие на изпирането на пари, която беше приета от правителството вчера. След
като кабинетът я одобри, предстои тя да бъде внесена в парламента, а след това да бъде написан план с конкретни
мерки.
Друга идея, залегнала в документа, е да се изгради фонд, формиран от процент от средствата, отнети в резултат на
присъдите за изпиране на пари. Чрез него ще се подпомагат жертвите на трафик на хора и наркотици, разследванията на
подобни престъпления и превантивната дейност, ще се укрепва административният капацитет на ангажираните с
проблема институции.
Стратегията беше разработена от фондация "Риск монитор" и първото й официално представяне беше на 9 март т.г. на
дискусия в Министерския съвет, на която присъстваха вътрешният министър Цветан Цветанов, шефът на следствието
Бойко Найденов, представители на съдебната власт, чужди дипломати, политици от различни парламентарни групи.
Самият документ допълва и разширява Стратегията за национална сигурност в частта й за финансовата и икономическа
сигурност.
В нея се предвижда още да се формира междуведомствен съвет за координация, който ще осъществява цялостен
мониторинг и прилагане на стратегията. Сред неговите функции е да събира информация и анализи от различни
институции.
Стратегията планира още да се създаде списък на фирми и лица с доказано участие в изпирането на пари за сведение на
позитивния бизнес. Планира се и да се развиват кампании срещу изпирането на пари за повишаване на
информираността относно разрушителния му ефект.
Отпускат 555 хил. лв. за нова комисия
Междувременно правителството осигури 555 000 лв. за издръжка на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликта на интереси на висши чиновници. Така ще бъдат обезпечени разходите за начало на дейността й и
сформирането на нейната администрация. Ще бъдат извършени и ремонти на работните помещения и други неотложни
капиталови разходи. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за текущата
година. Численият състав на комисията възлиза на 25 щатни бройки, като от тях 20 са служители в администрацията.

