Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Таксата “задължения към обществото”
Таксата “задължения към обществото” към цената на тока можело да се задържи за бизнеса на цена от 18,93 лв. или леко
да поскъпне до 20,9 лв. на мегаватчас, а не да е 40 лв., както бе записано в доклада на КЕВР.
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България след среща при премиера
Бойко Борисов на представители на работодатели и синдикати.
При Борисов е обсъждано дали износът на ток да бъде обложен с таксата “задължения към обществото”. Министърът на
енергетиката Теменужка Петкова каза, че вкарват в закона текст, който да даде право на КЕВР да преценява дали да го
направи и в какъв размер да бъде тя.
Бизнесът е предложил и скала на потребление на еленергия от индустрията. Надхвърляйки определен лимит ток,
предприятията ще плащат по-малко за зелена енергия. Например при потребление над 10 гигаватчаса годишно да не се
плаща 50% от зелената енергия, а при над 30 гигаватчаса процентът на облекчение вече става 80.
Петкова обяви, че нейният екип ще анализира как това ще се отрази финансово по веригата в енергетиката.
Шефът на КЕВР Иван Иванов пък каза, че е възможно токът за бита да поевтинее заради въведената в проектозакона за
енергетиката вноска от 5% върху приходите, която всеки месец трябва да плащат всички производители на еленергия.
На срещата с бизнеса премиерът Борисов е поискал всички договори на дружествата, чиито цени на тока определя КЕВР,
да станат публични, съобщи Васил Велев.
В същото време Мартин Димитров и група депутати внесоха промени, които предвиждат да няма търговска тайна за
производители на еленергия , за дружества в енергетиката с 50% държавно и общинско участие, за НЕК, ЕСО и ерепетата.
Те са длъжни в 14-дневен срок от сключване на сделка за еленергия за регулирания пазар да обявят договорите на сайта
на КЕВР. За вече сключените договори това трябва да стане до 30 дни след влизане на закона в сила.
Икономически портал на регион Стара Загора
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия
Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието
на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в
град Варна, резиденция Евксиноград. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на
индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски,
президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на
организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан.
Срещата беше открита от ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на
Република Казахстан г-н Кадир Байкенов.
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия.
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор,
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат
свободните работни места.
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите.
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст.
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От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост.
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за Координация на членовете на МКСОР при изпълнение
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“ Целта на резолюцията е да се предприемат
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места,
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни
места за младите хора.
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
********
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) - www.ksorr.ru
През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства
в повечето страни.
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2),
Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония
ran-r.com
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия
Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието
на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в
град Варна, резиденция „Евксиноград“. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на
индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски,
президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на
организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от ротационния председател
на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Държавата съкращава търговски мисии
Министерството на икономиката ще съкращава търговски мисии зад граница заради намаляване на бюджета. Нови
представителства ще се откриват чрез публично-частно партньорство, съобщи ресорният министър Божидар Лукарски
вчера на среща с търговските представители на България в чужбина.
Идеята е бизнесът да плаща заплатите на търговските аташета. Ролята на държавата ще е да им дава дипломатически
статут и да ги командирова като свой представител в съответната страна.
Към момента България има 66 търговски аташета в 45 държави, от които 27 са в Европа. За последните 5 години издръжката
им е струвала средно около 6,5 млн. лв. годишно. За 2015 г. бюджетът е 5,8 млн. лв.
“Ако можех, бих открил представителства във всички държави по света, но финансовите ни възможности са ограничени",
каза Лукарски.
Новите мисии щели да се разкрият на перспективни пазари по предложение на бизнеса. Първите нови места са Дубай и
Риад, посочи министърът, но не пожела да уточни в кои страни ще има съкращения.
На практика старт на този модел даде предходният икономически министър Драгомир Стойнев с откриването на търговски
представителства в Кайро, Хошимин и Ереван.
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Лукарски коментира още, че до момента България не търпи търговски загуби от кризата в Гърция. “Подготвяме се за всеки
един сценарий. Това, което се коментира в Министерски съвет, е да не се създава паника и да се рисуват различни
сценарии, преди да е ясно какво ще се случи”, каза Лукарски.
Междувременно НСИ публикува данни за износа. Те показват, че за периода януари-април износът на български фирми
към Гърция се е увеличил до 927 млн. лв. или със 7,2% повече спрямо първите четири месеца на 2014 г. При вноса обаче
има 3,6% спад.
Статистиката показва още, че износът на български стоки към ЕС се е увеличил с 12,3% за януари-април в сравнение със
същите месеци на 2014 г. Общият му обем е 9,279 млрд. лв. Сумата е с над 1 млрд. лв. повече на годишна база. Експортът
намалява единствено към Австрия, Литва, Латвия и Франция.
√ България изнася повече спрямо 2014 г., най-много за Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция
През периода януари - април 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в
размер на 9.3 млрд. лева.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират
69.8% от износа за държавите - членки на ЕС. През април 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 13.2% спрямо същия месец
на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лева, съобщиха от НСИ.
Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2015 г. се увеличава със 7.6% спрямо същия период на 2014 г. и е на
стойност 10.7 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния,
Испания и Гърция.
През април 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 8.8% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 2.9 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България
с ЕС за периода януари - април 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 401.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране
на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 965.8 млн. лева.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите четири
месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите "Необработени (сурови)
материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (33.2%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (32.3%).
Спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (15.6%).
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Машини, оборудване и превозни средства"
(15.0%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14.4%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Минерални
горива, масла и подобни продукти" (37.0%).
Вестник Труд
√ Лукарски: Няма отчетени загуби от кризата в Гърция
Към този момент реално няма отчетени загуби от гръцката криза, които да предизвикат драматизъм. Това заяви
министърът на икономиката Божидар Лукарски, цитиран от БГНЕС.
"Кризата в Гърция не е завършила, какво ще се случи там ще се реши в неделя. Има плюсове и минуси от това, което се
случва в Гърция. Не трябва пасивите или активите да надделяват в ситуацията", каза Лукарски.
Според него стабилността на еврозоната е важна за целия ЕС, а и Гърция е наш съсед. На този етап няма трусове в банковата
ни система, гръцките банки са контролирани да не се изнасят натам парични ресурси, увери икономическият министър.
Той дори увери, че България има сериозен стокообмен към Гърция, основно на хранителни продукти, като зърно, както и
електричество. Лукарски е на мнение, че те ще продължат да се изнасят въпреки кризата.
Това, което се случва в Гърция допринася за това България да е давана за пример като държава, която следва финансова
дисциплина, смята той. Лукарски подчерта, че има най-различни сценарии за Гърция и България се подготвяла за всеки
един от тях.
Запитан, все пак какви ще бъдат последствията за страната ни, ако Гърция излезе от еврозоната, Божидар Лукарски
отвърна, че ще говори за това, когато Гърция излезе от еврозоната. "Това, което се коментира в Министерски съвет е да не
създаваме паника и да рисуваме различни сценарии какво ще се случи. В момента драмата е в развитие", каза той по
отношение на случващото се в Гърция.
Вестник Сега
√ За 15 г. инвалидните пенсии са се увеличили с 280%
Ограничаването на злоупотребите засега е само пожелание
Впечатляващ ръст на пенсиите за инвалидност и разходите за тях в последните 15 години отчита Националният
осигурителен институт. От институцията признават, че със старта на реформата в пенсионноосигурителната система от 2000
г. насам хората в предпенсионна възраст, безработните и тези с различни здравни проблеми търсят вратичка чрез този вид
пенсии. С парите се злоупотребява, но засега намеренията за затягане на критериите остават предимно добри пожелания,
напук на препоръките на Брюксел за ограничаването им.
На фона на намаляващия брой и на отпусканите пенсии, и на пенсионерите у нас от 2000 г. насам пенсиите за инвалидност
растат шеметно. НОИ отчита увеличаване с 280% - през 2000 г. броят им е 323 517, а в края на миналата година вече е 907
380. Броят на хората, които получават различните видове пенсии за инвалидност - за общо заболяване, трудова злополука,
социални пенсии и др., се е увеличил почти два пъти - от малко над 202 хил. българи през 2000 г. в края на м.г. те вече са
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почти 435 хил. души. От НОИ отбелязват и друг впечатляващ факт - от началото на пенсионната реформа новоотпуснатите
пенсии за инвалидност са повече от новите пенсии за стаж и възраст, които уж са масовите. Ако към 2000 г. всеки десети
пенсионер е вземал първа лична пенсия за инвалидност, към м.г. броят на тези хора се е увеличил двойно - вече са 21 на
сто от пенсионерите. Съответно делът на инвалидните пенсии от всички останали е скочил от близо 14 на сто на 36 на сто.
Трябва да се отбележи, че огромният им брой се дължи основно на отпусканите до края на миналата година социални
пенсии за инвалидност. Те се даваха на пенсионерите, които се освидетелстваха с ТЕЛК, като втора или трета пенсия в
размер на 25 на сто върху получаваната основна. От тази година депутатите премахнаха четвъртинката - вече отпуснатите
продължават да се плащат, но нови не се отпускат. През м.г. 58 на сто от новите инвалидни пенсии са всъщност социални.
През 2002 г. процентът е бил почти 75 и до 2010 г. намалява постоянно, но след това отново започва да нараства.
От НОИ открояват две ясни тенденции - в годините, когато се говори за затягане на условията за пенсиониране чрез вдигане
на възрастта и стажа (например 2009 г.), инвалидните пенсии неизменно растат. Другата ясно изразена зависимост е с
нивото на безработицата - в годините с най-висока безработица - между 2000 г. и 2004 г. (от 18% до 12.7%), новите лични
пенсии за инвалидност поради общо заболяване се покачват трайно. След това в периода до 2008 г. тенденцията е
низходяща - успоредно с намаляване на безработицата се отчита и спад в броя на новоотпуснатите пенсии.
РАЗХОДИ
Шест пъти и половина са се увеличили разходите на НОИ за изплащане на инвалидните пенсии - през 2000 г. всеки десети
лев от разходите е отивал по това направление (244 млн. лв. годишно). През 2014 г. НОИ дава 1 млрд. и 650 млн. лв. за
инвалидни пенсии, или почти 21 на сто от разходите на института, тоест делът им се е удвоил. "Анализът показва трайна
тенденция на нарастване на пенсионерите с пенсия за инвалидност и разходите. Тези резултати са вследствие от
комплексното въздействие на редица фактори - пенсионно законодателство, социално подпомагане, здравеопазване,
ниво на безработица, пригодност на архитектурна, транспортна и работна среда за хора с увреждания с остатъчна
работоспособност, размер на работните заплати и пенсиите. Всяка от посочените сфери подлежи на реформиране, което
би могло да повлияе благоприятно за намаляване на негативните последствия от натрупаните през годините системни
грешки и нерешени проблеми на схемата по отпускане на пенсии за инвалидност", се посочва в анализа.
√ Брюксел даде тласък на съдебната реформа
След като Катрин Дей обяви подкрепа за Христо Иванов, и Борисов защити министъра си
В момент, в който съдебната реформа изглежда безнадеждна заради отхвърлянето на конституционните поправки в
ресорната комисия в парламента, Брюксел даде явен знак, че не одобрява това. Вчера генералният секретар на
Европейската комисия Катрин Дей заяви подкрепата си за действията на министъра на правосъдието Христо Иванов, след
като се срещна с него в белгийската столица. Иванов е там за срещата на министрите на правосъдието и вътрешните
работи.
България трябва да направи промени както във ВСС, така и в структурата на прокуратурата, е посланието на Дей. От думите
й се разбира, че одобрява и разделянето на ВСС на две колегии. "Ангажиментът на ЕК да подкрепя осъществяването на
съдебната реформа в България остава все така силен", е заявила генералният секретар на ЕК, цитирана от пресцентъра на
правосъдието. Според нея механизмът за наблюдение върху България може да отпадне само ако страната покаже
резултати в борбата с корупцията, а предлаганата реформа е точно такъв път.
Малко след изказването на Дей премиерът Бойко Борисов обяви в профила си във "Фейсбук", че подкрепя реформата на
Иванов, и призова партиите да направят същото. Той отрече твърденията, че Иванов е убеждавал членове на Бундестага
България да не бъде приемана в Шенген, ако преди това няма съдебна реформа. "Разговарях с моя екип от МС, които са
присъствали на срещите на министър Иванов в Бундестага. Те също потвърдиха, че министърът не се е изказвал срещу
приемането на България в Шенген", написа Борисов. Преди седмица той явно застана на страната на главния прокурор
Сотир Цацаров, който е главният опонент на промените в конституцията, които предвиждат разделяне на Висшия съдебен
съвет (ВСС) на две колегии със състав от действащи магистрати, намаляване на мандата му и явно гласуване на решенията
му.
Съветът, който ще е главният потърпевш от евентуални промени, вчера призова Иванов да подаде оставка. Поводът е, че
повечето членове се били обидили от думите на министъра пред Нова телевизия, че "ВСС се е превърнал в трансмисия за
търгуване на дела". Освен това ВСС реши да се оплаче на премиера и го покани на следващото си заседание.
Михаил Кожарев, Димитър Узунов и Галя Георгиева внесоха за обсъждане декларация, с която да се заклейми поведението
на министъра. Кожарев заяви, че има война между ВСС и Иванов. Той разказа, че още в сряда поканил министъра на
разговор, диалог обаче не се получил. "Изглежда напрегнат, отчаян, притиснат до стената човек и затова беше агресивен.
Каза, че ще продължи да говори така. Останах с впечатлението, че иска само смяна на ВСС. Това са много усилия за нищо,
това е стремеж към социалистическа революция. Това виждам и в другите му изяви. Той няма модерна визия за реформа",
заяви Кожарев и каза, че се присъединява към проф. Георги Близнашки, който призова Иванов да си подаде оставката.
Министърът бе атакуван и от главния прокурор Сотир Цацаров. Ден по-рано държавното обвинение обяви, че ще провери
всички обществени поръчки на правосъдното министерство, като се самосезира по публикация във в. "Труд". Цацаров
отрече проверката да е насочена срещу Иванов. "Не го свързвайте с министъра, нито е необходимо да го свързвате с идеите
му за съдебната реформа. Добрите идеи се борят с по-добри идеи, лошите идеи се борят с добри идеи, те не се борят с
прокурорски проверки. Знаете много добре, че една прокурорска проверка не може по никакъв начин да спре реформа.
Търсите нещо, което очевидно го няма, друг е въпросът как ще го интерпретирате", заяви той.
Във "Фейсбук" вчера бе организиран протест с искане за оставката на главния прокурор Сотир Цацаров и за подкрепа на
съдебната реформа. Той ще се състои във вторник, 14 юли, пред Съдебната палата.
ИНТРИГА
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Статията за корупция в правосъдното министерство е подписана от Калоян Стоев, за когото мнозина смятат, че е измислено
име. Той няма да бъде викан за обяснения, каза Цацаров. "Да снемаме обяснения от автора?! На вас снемаме ли ви
обяснения, като правите разни публикации", заяви той, пропускайки, че журналисти от "Дневник", "Капитал" и "Медиапул"
бяха привиквани заради дописки. Сайтът OFFnews съобщи, че Калоян Стоев работи в Нова телевизия. "Аз съм на море.
Нито някога съм писал статия за правосъдния министър, нито някога съм писал статия във вестник "Труд", заяви той.
АТАКА
Главният прокурор разкритикува Иванов заради съкращенията в Главна дирекция "Охрана". Той попита кой ще пази
съдебните сгради и заяви, че иска да си говори с министъра очи в очи. "Искам министъра на заседанието. Мен не ме
интересува какво мисли той за ВСС - това го знам. Мен не ме интересува и какво мисли за институцията, която в момента
оглавявам - и това си го знам. И честно казано, вече не ми е интересно. Мен ме интересуват прости практични неща - 42
съдебни сгради, които не се охраняват. Интересува ме прозаичен и конкретен въпрос. А какво казал и какво мисли - той
всеки ден го казва. И ние го казваме - и какво от това. Диалог няма", заяви Цацаров.
√ Кандидатите за управител на БНБ поискаха по-стриктен банков надзор
Влизането в еврозоната е приоритет и за четиримата номинирани
Изненадващо единодушие изразиха вчера четиримата кандидати за нов управител на БНБ. Те поддържат идеята, че трябва
да се преструктурира банковият надзор. Основен приоритет е и влизането на страната ни в еврозоната. Това стана ясно
вчера по време на изслушването в бюджетната комисия в парламента на Бисер Манолов, Виктор Йоцов, Григорий Вазов и
Димитър Радев. Един от тях ще управлява БНБ в следващите 6 години, като ще замени подалия оставка Иван Искров.
Новият управител на БНБ ще встъпи в длъжност на следващия ден след избирането му от Народното събрание, обясни
председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. От предишни нейни изказвания се очаква това да стане на 15
юли.
И четиримата кандидати смятат, че е необходима промяна на работата на банковия надзор към БНБ. Според кандидата на
Реформаторския блок Бисер Манолов системата за ранно предупреждение в БНБ не е сработила. Тя трябва да бъде
отговорност на целия Управителен съвет. БНБ трябва да има достъп до междинните финансови отчети на одиторите и ако
има нещо прикрито, Централната банка трябва да може да препоръчва смяна на одитора. Виктор Йоцов пък заяви, че в
дългосрочен план би било добре да се помисли за отделяне на банковия надзор от БНБ. За анализ на работата на надзора
и на управата на банката в последните 3 години пък настоя Григорий Вазов. Димитър Радев от своя страна посочи, че е
разписал 18-месечен план за действие. Той обеща до края септември 2015 г. да бъде направен подробен анализ на
дейността на банковия надзор. До края на годината предвижда създаването на звено за преструктуриране на кредитните
институции. Планът включва още преглед на качеството на активите и но стрес тестове за банките до края на юли 2016 г.,
а до края на декември 2016 г. да се направи и финалната оценка на финансовия сектор.
Според Бисер Манолов страната ни трябва в най-скоро време да предприеме действия за влизане в еврозоната и единния
надзорен механизъм. "Централната банка трябва да бъде активен участник в присъединяването на България към
еврозоната", категоричен е той. По думите му членството в еврозоната би подобрило координацията и качеството на
надзора. Освен това би допринесло за стабилизирането на системата. "Ако миналата година бяхме член на единния
надзорен механизъм или на еврозоната, дали щеше да се стигне до случилото се и да се използват публични средства? Аз
мисля, че не", коментира той във връзка с разходите при фалита на КТБ.
Влизане в еврозоната е приоритет и на кандидата на АБВ Виктор Йоцов. Атаките към валутния борд като случилото се с
КТБ ще продължат и трябва да се вземат много сериозни мерки за спокойното функциониране на борда до влизането на
страната в еврозоната, подчерта Григорий Вазов. Според Димитър Радев присъединяването към еврозоната е изцяло
политическо решение, но БНБ ще отчита техническите аспекти на процеса и ще се съобразява със структурните промени
на вътрешната и външната среда и средата на еврозоната.
ПАЗАРЛЪЦИ
По време на изслушването не стана ясно дали кандидатите имат апетити към подуправителски пост, ако не бъдат избрани.
След въпрос от депутата от ДПС Петър Чобанов единствено се разбра, че Виктор Йоцов би се съгласи да поеме поста на
подуправител. За екипа си е говорил с двама души, чиито имена ще оповести, ако спечели надпреварата. Григорий Вазов
пък отговори, че се бори само за първото място. Той обаче би назначил за подуправители останалите кандидати. Чобанов
зададе въпроса дали биха поели поста на подуправител и на Радев и Манолов, но те не отговориха.
Вестник Монитор
√ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Нямаме загуби от гръцката криза
България няма загуби от гръцката криза, на този етап не се очертават и никакви трусове в нашата банкова система. Това
стана ясно вчера от изказване на министъра на икономиката Божидар Лукарски по време на годишната среща на
търговските ни аташета. Той увери, че има строг контрол дъщерните дружества на гръцките банки у нас да не изнасят
парични ресурси към централите. Според министъра кризата няма да окаже влияние върху търговията ни с Гърция, която
е със сериозен дял. Съседите са на пето място по отношение на износа на български стоки и на седми място при вноса у
нас. Към тях изпращаме предимно хранителни продукти, зърно, електроенергия и този експорт ще продължи независимо
от сегашната ситуация. Това, което се случва в Гърция, допринася за това България да бъде давана като пример за една
държава, която следва финансова дисциплина и се очертава като стабилна, каза още Лукарски. Кризата в Гърция не е
завършена и в неделя ще се реши какво ще се случи там, припомни той. Има заявен интерес от гръцки фирми да пренесат
бизнеса си у нас при негативно развитие на кризата при тях, но това все още предстои.
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Строителството ни не би понесло щети от евентуален Grexit, смятат в Камарата на строителите в България (КСБ). Според
председателя й Светослав Глосов от там се внасят малки количества материали, които обаче се правят и у нас. Не сме
вързани с техния пазар, а те на са активни на нашия, уточни той. По думите му гръцките строители, работили у нас са се
оказали некоректни. Изпълнителният директор на КСБ Иван Бойков също смята, че гръцката криза няма да окаже
негативно влияние върху отрасъла. Гърците отдавна излязоха от България като строители. Знаят се нещата с изграждането
на лот 4 на „Струма” и по други проекти. Български строители не работят в съседната страна, защото те не ни пуснаха там.
Проблеми евентуално ще имат българите, имащи имоти там, защото се вдигнат данъците. Загуби ще понесат и фирмите,
имащи туристически бизнес в Гърция. Засега гръцката криза е чисто финансова и предстои да видим докъде ще стигнат
нещата, допълни Бойков.
Вестник Стандарт
√ Решават за управител на БНБ във вторник
Депутатите ще изслушат кандидатите за управител на БНБ на извънредно пленарно заседание във вторник. На14 юли от
11 до 17.00 часа депутатите гласуваха провеждането на извънредно пленарно заседание със 133 гласа "за", двама "против"
и 34 въздържали се.
Като точка първа народните представители ще изслушат кандидатите за управител на БНБ - Димитър Радев, издигнат от
ГЕРБ, Бисер Манолов, предложен от Реформаторския блок, Григорий Вазов, издигнат от Патриотичния фронт и Виктор
Йоцов, предложен от АБВ.
Припомняме, че досегашният управителят на БНБ Иван Искров е в оставка от днес. Той я депозира на 23 юни с писмо до
председателя на Народното събрание.
За широка политическа подкрепа за бъдещия управител на БНБ призова в ефира на БНТ председателят на бюджетната
комисия в парламента Менда Стоянова. По думите й, това ще гарантира ще гарантира стабилността на институцията.
"Убедена съм, че там трябва да има промяна в закона, която да задължава БНБ да дава възможност на бюджетната
комисия да изслушва и да задължава БНБ да представя пред бюджетната комисия, най-малко пред бюджетната комисия
поне тримесечни, а не само годишни отчети и доклади. И не само доклади на хартия, а доклади, които ние можем да
дискутираме с управителя и подуправителя на БНБ. Много съжалявам, че избора на управител на БНБ се случва точно в
това време защото съм убедена, че ако не беше в това време, а след изборите може би нещата щяха да стоят по различен
начин и нямаше да има толкова разногласия", заяви Стоянова.
√ Гръцки фирми местят пари и бизнес у нас
Следим банките със собственици в Атина да не изнасят ресурси, каза Лукарски
Колко изкарваш, толкова трябва да харчиш, отсече премиерът преди заседанието в ЕС
Гръцки фирми вече заявяват интерес да изнесат паричните си потоци и дейност в България. Това коментира
икономическият министър Божидар Лукарски по повод отражението върху българската икономика на задълбочаващата се
криза в южната ни съседка. "Няма драматизъм и към момента няма отчетени загуби, които да предизвикат безпокойство",
увери Лукарски. Преди дни икономическият министър очерта две сфери като най-чувствителни от кризата в южната ни
съседка - търговията и хилядите българи, които работят там. Лукарски обаче призова да не се създава паника и да не се
рисуват черни сценарии. Според него има както отрицателни, така и положителни последици за страната ни от това, което
се случва в Гърция.
"Драмата там е в развитие, какво ще се случи, ще стане ясно в неделя", посочи министърът. Както вече "Стандарт" съобщи,
премиерът Бойко Борисов ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел на 12 юли. Лидерите на
28-те държави членки се събират в ранния следобед в неделя. Председателят на Съвета Доналд Туск вече проведе
телефонен разговор с българския премиер за ситуацията в Гърция. Преди Съвета Борисов ще участва и на заседание на
Европейската народна партия под председателството на Жозеф Дол, където пред десните премиери ще представи пълен
анализ на българското правителство по кризата в Гърция след референдума. Междувременно в интервюто си пред ТАСС
Борисов коментира ситуацията в южната ни съседка така: "За да имаш високи пенсии и заплати, трябва да имаш добра
икономика". "Колкото и пари Европа да налива през кредиторите, реформи в Гърция все пак трябва да се направят", посочи
премиерът.
"Далеч съм от мисълта да им давам съвети, но така или иначе години наред всеки ден световната общественост се
занимава с Гърция, всяка седмица, всеки ден едно и също", отбелязва пред ТАСС още Борисов. "Германия прави социална
политика, но индустрията й работи", дава пример министър-председателят. И допълва: "Ние трябва да се стремим към
същия принцип. Да направим така, че икономиката и индустрията ни да имат не 2%, както е в момента, а 7-8% ръст. Тогава
и заплатите ни ще са по-големи". "Не може да искаш само някой да ти дава пари. Трябва да правиш и реформи. Затова ние
правим пенсионна реформа сега. Повишаваме възрастта за пенсиониране. Не е популярно. Кой иска да му увеличиш
възрастта и да работи повече?", пита риторично Борисов. И обобщава: "Колко изкарваш, толкова трябва да харчиш.
Принципът ми е да се научим да работим с това, което имаме, и да станем по-конкурентоспособни, защото критериите на
пазара се увеличават".
По-рано вчера Лукарски посочи още, че стабилността на еврозоната е важна за целия ЕС, важна е и за България.
Икономическият министър увери, че няма трусове за банковата система у нас и че банките с гръцки собственици са
контролирани да не изнасят парични ресурси към Гърция. "На този фон България изпъква с финансовата си дисциплина и
стабилност", заяви Лукарски.
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√ Депутатите приеха окончателно по-строги правила за търговските вериги
Те вече няма да могат да бавят плащанията си към производителите повече от месец
Парламентът прие окончателно промените в Закона за защита на конкуренцията, с които се регулира работата на
търговските вериги.
Така веригите вече няма да имат право да забавят повече от месец плащанията към производителите, нито да им събират
такси „рожден ден", предаде Дарик.
Предложенията дойдоха от левицата и бяха приети от пленарната зала.
„Има вериги, които не плащат по 6 месеца - много български фирми фалираха, затвориха и освободиха работна ръка. В
закона приехме, че ще се плаща в 30-дневен срок. Ако в договора има уговорено нещо над този срок, това се счита за
нищожна клауза. Приехме да отпаднат и таксите, които се събират от българските производители, срещу които не се дава
никаква услуга. Спомняте си такса „рожден ден", такса за откриване на нов магазин. Това излишно натоварваше
българските производители и качваше цената. Ако оттук нататък договарят такива такси, те също ще са нищожни. Т.е. не
пораждат действие и българските производителите да не ги плащат оттук нататък. Също така веригите забраняваха на
производителите с договорите си да продават стоката си на друго място на по-ниска цена от тяхната. Ако едно мляко е 1
лв., нямаш право никъде в страната да го продаваш за 99 стотинки, което е абсурд - ограничава се свободната
конкуренция", обясни Корнелия Нинова част от промените.
Депутатът представи официална справка от Националната агенция за приходите и с имена на веригите и годишните
обороти. От нея става ясно, че те не изпълняват законовата разпоредба да си публикуват финансовите отчети всяка година.
"В България годишно веригите правят обороти от около 8 млрд. лева, а обявяват загуби години наред. Не може да имаш
оборот от 1,5 млрд. лева годишно, да обявяваш загуба, да не плащаш данъци в България и да не си публикуваш финансовия
отчет", каза Нинова.
Също така веригите вече няма да могат прехвърлят риска изцяло върху производителите.
„Досега доставчикът доставя стоката, веригата я приема и ако тя е бракувана или се развали непродадена, целият риск
падаше върху производителя - той трябваше да осигури транспорт, да си я вземе, загубата на парите е за него и изцяло
едната страна поемаше загубата. Такива текстове също в бъдещи договори ще са нищожни. Мисля, че постигнахме добър
резултат, макар и след 4 години", добави Нинова.
Относно санкциите при неспазване на въведените нови изисквания Нинова обясни, че те ще бъдат в размер на 10% от
годишния оборот на дадена стока във всички обекти на дадената верига в страната. "Ако нарушиш правилата за продажба
на олио, например сложиш някаква забранена от закона такса, глобата е 10% от оборота на олиото за цялата година на
цялата верига в страната", даде за пример тя.
От първоначалните предложения на БСП е променено определението за "злоупотреба със значителна пазарна сила",
призна Нинова и посочи, че предложеното от колегите й от другите групи е било дори по-добро от тяхното. "От важните за
нас и най-вече за производителите неща, всичко остана", обобщи Нинова.
investor.bg
√ Производствата на ЕК срещу България се увеличават през 2014 г.
Нарушенията на общностното законодателство в Евросъюза растат незначително през миналата година
Леко увеличение на нарушенията на общностното законодателство през 2014 година отчете докладът на Европейската
комисия. От него е видно, че през миналата година са образувани общо 1 347 производства за нарушения. За сравнение,
през предходната година броят им е 1 300.
Като цяло през последните години обаче има свиване на броя на делата срещу отделните държави, които не изпълняват
европейските правила. През 2010 година например са заведени 2 100 производства.
От данните е видно още, че производствата срещу България също нарастват през 2014 г. спрямо 2013 г. През миналата
година срещу страната има 50 производства, спрямо 42 към края на 2013 г. 16 от производствата са заради ненавременно
транспониране на европейското законодателство в националното. Останалите нарушения са свързани с неправилно
транспониране или прилагане на директивите.
Най-голям брой процедури има срещу Италия и Гърция - по 89, следвани от Испания с 86 производства. На обратния полюс
е най-новият член на ЕС Хърватия с 10 производства. Следват Естония, Малта и Дания с по под 20 процедури.
Европейската комисия отчита, че най-много нарушения страните от ЕС правят по отношение на законодателството в
областта на околната среда (322 производства), мобилност и транспорт (223 производства) и вътрешен пазар (163
производства). За нарушения в областта на енергетиката са открити 71 производства, а за данъчното облагане и митниците
– 130 производства, е видно още от статистиката на Брюксел.
В доклада си ЕК посочва още и при кои случаи се завежда производство към отделните държави.
Комисията започва производство за нарушение, ако съответна държава членка не представи решение на предполагаемо
нарушение на правото на Съюза. Това става, когато членовете на общността не уведомяват за мерките за транспониране
на директиви в националното законодателство в рамките на приетия краен срок.
Комисията може също така да образува производство за нарушение въз основа на разследване на Комисията или жалба
от отделни граждани или предприятия, когато националното законодателство не е в съответствие с изискванията на
законодателството на ЕС. Повод за производството може да бъде и обстоятелството, че правото на Съюза не се прилага
правилно или изобщо не се прилага от националните органи.
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Годишните доклади относно започнатите процедури за нарушения на общностното право се изготвят по искане на
Европейския парламент от 1984 година насам. Докладът се внася в парламента и се приема с резолюция от европейските
депутати.
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